Drivhuset Skaraborg söker en entreprenörscoach
med erfarenhet av att arbeta i eller leda projekt.

Vill Du bidra till att entreprenörer får förverkliga sina idéer?
Vill Du utveckla dig själv i ett varierande arbete med nya utmaningar varje dag?
Då är Du den vi söker!
Drivhuset Skaraborg inleder under hösten nya projekt och vi söker Dig som kan bidra i något
av dessa, alternativt du som kan bidra i vår ordinarie verksamhet. Projekten som inleds berör
följande områden:
- Kompetensutveckling och ökad positiv attityd kring entreprenörskap bland personal och studerande på övriga vuxenutbildningar (ex yrkeshögskola, yrkesvux mfl)
- Utbildning, stöd och event skapade för unga nya eller blivande företagare inom gröna näringar
(ex djur, odling, förädling, besöksnäring/turism mfl)
- Affärsöverlåtelser

Vi söker nu Dig som:
- Har erfarenhet av att arbeta i eller
leda projekt.
- Är initiativtagande, kreativ och
positiv
- Har en eftergymnasial utbildning.
- Har flera års erfarenhet av arbetsliv.
- Har B-körkort.
- Har förmåga att entusiasmera unga
människor.

Meriterande är om du även:
- Har erfarenhet inom något av de
områden projekten berör.
- Har erfarenheter av att stötta etreprenörer.
- Har erfarenhet av ett eget
företagande.
- Har erfarenheter av försäljning.
- Har erfarenhet av att genomföra
föreläsningar.

Anställningen är en visstidsanställning fram till och med 31 maj 2018 (med förhoppning om att
kunna erbjuda förlängning).
Tjänsten är heltid men annan lösning kan diskuteras. Ditt arbete utgår från Skövde.
Skicka din ansökan som består av personligt brev och CV digitalt till skaraborg@drivhuset.se
Ansök snarast då urval sker löpande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vid frågor kontakta verksamhetsledare Anna Nilson på 0730-47 63 73, anna.nilson@drivhuset.se
Drivhuset Skaraborg är en stiftelse utan vinstintresse som i huvudsak finansieras av offentliga
medel. Vi arbetar för att stimulera entreprenörskap och nya företag bland unga, främst studenter
på högskola och universitet. Genom att erbjuda vägledning, utbildning och en kreativ miljö skapar Drivhuset framtidens företag och fler entreprenöriella individer. Drivhuset finns representerat
på 13 orter i Sverige samt 1 ort i Norge.

