Ung Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon med formål om å fremme entreprenørskap og
samarbeid mellom skole og næringsliv i utdanningen. UE tilbyr utdanningsprogrammer for alle nivå. I
samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører, jobber UE for å utvikle barn og ungdoms
kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Trainee i Ungt Entreprenørskap Oslo
Ungt Entreprenørskap Oslo søker en engasjert og drivkraftig person til et års engasjement som trainee.

Dine arbeidsoppgaver vil være:







Planlegge og gjennomføre ulike arrangementer.
Holde foredrag.
Ta bilder og filme under arrangementer og bearbeide dette.
Jobbe med markedsføring og sosiale medier.
Kontorarbeid.
Delta i den øvrige driften av organisasjonen.

Vi søker deg som kjenner deg igjen i mye av dette:











Er interessert i og har kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap.
Har gjennomført noen av Ungt Entreprenørskaps programmer.
Er en utadvendt person med gode kommunikasjonsevner.
Har erfaring med og er komfortabel med å holde presentasjoner.
Er god på bruk av sosiale medier som kommunikasjons- og markedsføringskanal.
Er god på design og profilering.
Kan inspirere andre.
Er initiativrik og en selvstendig person med gode samarbeidsevner.
Tør å gjøre ukjente ting.
Har fullført videregående opplæring.

Vi tilbyr:








Engasjement i 100% stilling i ett år fra 1. august 2017.
En utfordrende og utviklende jobb i et lite og inkluderende team.
Kontorplass i et spennende miljø på Sentralen i Oslo sentrum.
Et stort faglig og sosialt nettverk.
Erfaring med å jobbe i en ideell organisasjon.
Varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag.
Lønn som trainee kr. 320.000,- pr. år. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regelverk.

UE Oslo er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke hos oss uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.
Du søker ved å registrere deg på denne linken: https://ueoslo.wufoo.eu/forms/m1o8iua51futll3/.
Her vil du bli bedt om å legge ved CV, en kort søknad (maks 1 side) og en maks 2 minutters film hvor du
presenterer hvorfor du ønsker denne stillingen. Søknadsfrist 31. mai 2017. Spørsmål om stillingen kan
rettes til daglig leder Siv Elin Dammen, tlf. 930 48 203 eller e-post: siv.dammen@ue.no.

