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EFTERLYSNING!

PROCESSLEDARE
VÄRLDENS ROLIGASTE JOBB SÖKER DIG!
VILL DU BIDRA TILL ATT ENTREPRENÖR FÅR FÖRVERKLIGA SINA IDÉER? VILL DU
UTVECKLA DIG SJÄLV I ETT VARIERANDE ARBETE MED NYA UTMANINGAR VARJE DAG?
Vi söker dig som har ett extra öga för det grafiska och kan bidra till att Drivhuset kan sticka ut i våra
marknadsföringskanaler. Du ska ha förmågan att kunna fånga upp nya entreprenörer och möjliga finansiärer. Du ska ha en god ordningsförmåga och våga tänka utanför ramarna för att lyckas med att genomföra våra event.
Du ska också vara bra på att hålla många bollar i luften, då arbetet är varierande och det ständigt händer
mycket saker. (du behöver dock inte vara bra på att jonglera utan det räcker med att du kan hålla dem i
rullning).
Du är inspirerande som person och drivs av att se andra människor lyckas, vilket är viktigt i genomförandet av vägledningar och andra utbildningsinslag mot Högskolan Väst. Om du har drivit eget företag så är
det meriterande.
VI TROR DU HAR:
• Har B-körkort och tillgång till egen bil
• Har en akademisk utbildning inom ekonomi och/eller marknadsföring eller motsvarande
• Har ett etablerat kontaktnät inom näringsliv och samhälle
• Har 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.

START: Efter överenskommelse
PLATS: Trollhättan
OMFATTNING: Heltid
ANSTÄLLNINGSFORM: Tillsvidare

LÖN: Individuell lönesättning
SISTA ANSÖKNINGSDAG: 17 juli
KONTAKT: Alma Ohlin,
alma.ohlin@drivhuset.se, 0733-58 22 81

