EFTERLYSNING!
VÄRLDENS ROLIGASTE
JOBB SÖKER DIG!
ÄR DU DRIVHUSETS NÄSTA
ERFARNA PROCESSLEDARE

?

MER INFORMATION PÅ DRIVHUSET.SE/TROLLHATTAN

ERFAREN
PROCESSLEDARE
BRINNER DU FÖR ENTREPRENÖRSKAP,
KVALITÉ OCH GOTT KAFFE?
Drivhuset söker just nu efter dig som vill vara med och skapa möjligheter för framtidens entreprenörer att
förverkliga sina idéer. Vi erbjuder vägledningar med en god kopp kaffe till människor som vill lyckas med
sitt entreprenörskap. Med hjälp av engagerade medarbetare som älskar att inspirera människor ser vi till
att det blir en framgång.
Drivs du av att utveckla dig själv och vara med i utvecklingen hos andra? Hos Drivhuset ställs du inför
nya utmaningar varje dag, ingen dag är den andra lik. Som processledare hos oss kommer du vara en av de
viktigaste kuggarna i hjulet för att uppnå bästa kvalité och resultat. Har du dessutom erfarenhet av att söka
och hantera finansierade projekt och ha drivit eget företag är det meriterande.
Vi tror att du har humor och nära till skratt.
VI TROR OCKSÅ ATT DU HAR:
• B-körkort och tillgång till egen bil
• en akademisk utbildning med ekonomisk inriktning
• ett etablerat kontaktnät inom näringsliv och samhälle
• god kännedom om det entreprenöriella eko-systemet lokalt, regionalt och nationellt
Drivhuset vid Högskolan Väst har under 15 år hjälpt studenter att förverkliga sina idéer genom företagande eller andra former av företagsamhet. Drivhuset vid Högskolan Väst är en stiftelse utan vinstintresse. Vi
söker nu en processledare till vår verksamhet som vill inspirera studenter att förverkliga sina idéer.
Drivhuset verkar inom affärsutveckling och hjälper entreprenörer att starta, driva och utveckla nya företag. Vårt mål är att få fler att förverkliga sina idéer genom att vi bidrar med kreativ kraft. Genom att
erbjuda vägledning, utbildning och en kreativ kontorsmiljö skapar Drivhuset framtidens företag och fler
entreprenöriella individer.
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