Drivhuset i Stockholm söker affärsutvecklare
Drivhuset utvecklar, vägleder och inspirerar entreprenörsförmågor till att förverkliga sina idéer
som vill starta och driva företag. Genom gedigen kompetens och professionellt arbete, hjälper
Drivhuset nya entreprenörer att starta och driva företag samt stimulerar till entreprenörskap
bland studenter.

Erfarenheter och kunskap

Vi söker dig som vill arbeta med entreprenörskap och företagande. Vi ser gärna att du har en
högskoleutbildning, men fokus ligger på ditt engagemang att bidra till Drivhusets utveckling.
Det är av stor vikt att du är driven och är van att arbeta på egen hand, i projekt tillsammans
med andra samt i parallella processer. Din prestigelöshet gör att du hugger i där det behövs
och du har en god känsla för balansen mellan det avslappnade och det professionella.
Vi letar efter en kollega med stor fantasi, ett gott sinne för affärer och som tycker om att ligga
steget före. Det är viktigt att du känner dig trygg i situationer som präglas av osäkerhet och
är inte rädd för att be om något. Du bör ha en god förmåga att iterativt testa dig fram genom
olika alternativ, och kunna ta genomtänka och medvetna beslut. Som person är du en social
och ödmjuk brobyggare som inger förtroende. För att trivas i yrkesrollen bör du också tycka
om att tala inför grupp. Då delar av arbetet sker under tystnadsplikt är det betydande att du
värdesätter personlig integritet.
Krav
- Flytande svenska i tal och
skrift
- Goda kunskaper i
engelska i tal och skrift

Meriterande
- Tidigare bakgrund som entreprenör
eller egen företagare
- Goda kunskaper i
bildbehandlingsprogram såsom
Photoshop.
- Goda kunskaper i Officepaketet

Arbetsuppgifter

Som affärsutvecklare på Drivhuset arbetar du med att utveckla unga entreprenörer. Ditt arbete
ska bidra till en positiv attityd kring entreprenörskap hos studenterna och förstärka den
entreprenöriella kulturen på Campus Flemingsberg. Arbetet är mycket varierat och du är
ansvarig för att leda och utveckla projekt med tydligt resultatfokus. Utöver att se andras
utveckling inom entreprenörskap så kommer du att ha stora möjligheter att utveckla dig själv
i din roll. Arbetet är spännande, roligt, brett och skiftande!

Du kommer att ha mycket eget ansvar. Arbetet innebär i huvudsak att:
-

Genomföra rådgivning till personer som är eller funderar på att bli entreprenörer och
företagare.
Hålla i utbildningar, workshops, events och andra externa och interna aktiviteter. (Vi
utbildar dig internt).
Marknadsföra Drivhusets tjänster.
Projektledning, projektadministration och projektrapportering.
Massor av andra spännande saker som dyker upp längs vägen.

Övrigt

Arbetet innebär mycket frihet och du förväntas ta ett stort ansvar för verksamheten. Vi lever
som vi lär och förväntar oss så klart att du kontinuerligt bidrar till Drivhusets utveckling så att
vi hela tiden tillsammans kan förbättra oss.
Anställningen

Tjänsten är en visstidsanställning på 50 procent av en heltid mellan 2018-03-01 och 2018-0831. Arbetstiderna bestäms i dialog. Arbete på kvällar kan förekomma stundvis.
Ansökan

Vi vill ha din ansökan via mail, med personligt brev och CV, senast den 30e februari. Ansökan
skickas till aron.podavka@drivhuset.se

