
Drivhuset vägleder entreprenörer, företagare, frilansare
och idésprutor med idéer. Vi håller kurser och
utbildningar i såväl entreprenörskap som ledarskap. Vi
driver projekt i olika former och samverkar med företag
och organisationer, allt för att göra världen lite bättre,
en ny entreprenör i taget.   
 
Tjänsten är på heltid och innefattar flera olika delar. Du
kommer arbeta som projektledare, hålla vägledningar
med entreprenörer, vara administrativt och operativt
stöd i olika projekt och kurser samt ha operativt ansvar
för vår marknadskommunikation i sociala media.
 
För nya ögon kan vår organisation upplevas en smula
komplex då den består av flera olika delar som det
ibland kan vara svårt att få ett helhetsgrepp om. Lägg
till ett högt tempo, snabbt förändrade förutsättningar
och en ofta upp och nedvänd planering så har du en
ovanligt vanlig dag på jobbet.  Även om
förutsättningarna ändras och vi måste tänka om och
tänka nytt kan du alltid lita på dina kollegor.  Vi är ett
gott team som föredrar att samarbeta men som också
är bekväma med att köra vårt eget race, vara
lösningsorienterade och strategiska.  
 
Ingen dag är den andra lik och arbetsuppgifterna har
ett brett spann; ena timmen har du vägledning med en
entreprenör, andra timmen sitter du i ett strategiskt
projektmöte, tredje timmen skriver vi på en ny
projektansökan och den fjärde håller du en föreläsning
eller kanske kokar kaffe inför ett event som du har
kommunicerat på sociala media. 
Som du förstår är arbetet hos oss omväxlande, väldigt
roligt, utmanande och utvecklande. Du arbetar med
stor frihet under ansvar och vi litar på att du har
förmågan att driva dina egna projekt och aktiviteter.
Självklart stöttar, bollar och ställer vi upp för varandra
men vi förutsätter också att du har egna förslag på
lösningar och ser möjligheter när du upplever
utmaningar och problem.
 

ha en förståelse och erfarenhet av
projektbaserad verksamhet
ha en förmåga att snabbt kunna skifta fokus
från en sak till en annan
tycka det är roligt att möta mycket människor
ha en förmåga att självständigt planera och
strukturera din dag 
våga ta egna beslut och initiativ
ha grundkunskap samt ha erfarenhet av social
marknadsföringsstrategi
kunna hantera de vanligaste sociala media-
kanalerna.

För att trivas i den här rollen behöver du: 

 
Känner du dessutom till grunderna i Effectuation-
teorin, Customer development och Lean startup
så har du ett plus i kanten.
 

 Ett varierande, aktivt och roligt jobb i en
organisation som gör stor skillnad för såväl
enskilda individer och näringslivet i Göteborg·   
Ett gott team med fina kollegor som stöttar
och hjälper varandra så långt det är möjligt. 
Möjlighet att i stor utsträckning påverka ditt
eget arbete. Tjänsten blir vad du gör den till.
Möjlighet att bygga ett eget stort nätverk inom
innovationssystemet i Göteborg då vi
tillsammans med 13 andra aktörer huserar
och samverkar på YESBOX- Home of
entrepreneurs.

Vi erbjuder: 

Att träna och utveckla människor i entreprenörskap, det är vårt
sätt att göra betydelsefulla avtryck och bidra till en värdeskapande
och hållbar utveckling för ett bättre samhälle.
Håller du med om vår vision att: ”Entrepreneurship is everybody’s
business!”? Då är det kanske du som ska förstärka vårt team i höst?

Engage in change

- jobba med oss

på Drivhuset

Göteborg

Omfattning: 100%, 1 sept – 31 dec med möjlighet till
förlängning.
Sista ansökningsdag: 2020-05-31 via mail till
anna.powell@drivhuset.se

Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
För mer information om tjänsten kontakta personalansvarig Anna Powell, se mail ovan.


