Studentmedarbetare till Visita
Är du student och vill ha ett meriterande extrajobb? Just nu söker Visita
studentmedarbetare till kontoret i Göteborg.

Visita söker dig som vill arbeta under studietiden med uppgifter relevanta för dina studier i
syfte att få in en fot i näringslivet. Samtidigt knyter du kontakter med företag och
organisationer som du möter genom olika uppdrag och får viktig erfarenhet och merit i ditt CV.
Arbetsbeskrivning
I rollen som studentmedarbetare kommer du primärt syssla med medlemsrekrytering. Ringa
och/eller maila potentiella medlemmar, mötesbokning och informationsöverföring. Andra
arbetsuppgifter kan också förekomma som exempelvis att vara delaktig i research,
omvärldsanalys, faktainsamling, framtagande av statistik och olika informationsinsatser - en
utgångspunkt är därför att du delar våra värderingar rörande företagande och entreprenörskap i
Sverige.
Vi söker dig

-

Som är utåtriktad, initiativrik och gillar att samarbeta
Som är van att ta kontakt med människor via telefon och mail
Som är strukturerad och kommunikativ
Som trivs i en komplex miljö i varierande tempo
Som är intresserad av samhällsfrågor inom besöksnäringen
Som har utmärkta kunskaper i svenska i tal och skrift

Utbildning och Erfarenhet

-

Studerar YH, högskole-eller universitetsutbildning
Är en van IT-användare framförallt i Officepaketet (Outlook, Word, Excel och
PowerPoint)

Tjänsten är en allmän visstidsanställning med central placering vid kontoret på Södra
Hamngatan 53 i Göteborg. Du förväntas kunna arbeta ca 15-20 h per månad och din
arbetsledare anpassar arbetsschema efter ditt studieupplägg.
Vi anser att etnisk och kulturell mångfald samt jämn könsfördelning bidrar till verksamhetens
utveckling, därför välkomnar vi sökande med olika bakgrund, exempelvis avseende kön eller
etnicitet.
Skicka in din ansökan idag då urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före
sista ansökningsdag. Startdatum är så fort som möjligt med avbrott under juli och fortsätter
under din hösttermin 2016. Du ansöker, med CV och ett personligt brev som beskriver varför
just du passar bäst för detta uppdrag, via vår hemsida www.visita.se under ”Om Visita” –
”Lediga Tjänster”.
Vill du veta mer om uppdraget, kontakta Maria Ek, telefon 031-62 94 67, epost:
m.ek@visita.se. Välkommen med din ansökan. Sista ansökningsdatum är den 22 april.

