Studiejob:
Projektansættelse som praktikpladsambassadør hos UdviklingVejen
Vil du være med til at skaffe flere praktikpladser til dine studiekammerater? Vil du være ambassadør for virksomhederne
i Vejen kommune? Vil du være en del af et større netværk af virksomheder der søger praktikanter? Så er det måske dig
vi har brug for.

Funktion som ambassadør:
Som ambassadør hos UdviklingVejen skal du arbejde med, at synliggøre virksomhederne i Vejen Kommune og de
muligheder der ligger i, at praktikpladssøgende fra videregående uddannelser får praktikplads i disse virksomheder.
Dit job indebærer bl.a. at du sammen med repræsentanter fra UdviklingVejen, aktivt deltager på
uddannelsesmesser/Business Brunch/Lunch og lignende på dit uddannelsessted.
Sammen med det øvrige team er du med til, at skabe en kultur blandt de studerende på dit uddannelsessted som gør,
at det er naturligt for dine medstuderende at orientere sig mod virksomheder i Vejen Kommune.

Arbejdsopgaver:
1.

Fungere proaktivt således, at dine medstuderende løbende bliver gjort opmærksom på muligheder for praktikog studiejobs hos Vejen Kommunes virksomheder. Deltage i uddannelsesmesser mv. skabe opmærksomhed
bland dine medstuderende omk. virksomhederne i Vejen kommune.

Arbejdstid:
Arbejdstiden er ca. 10 timer om måneden, i hvert semester. Vi tilbyder en timeløn på kr. 125,- samt feriepenge. Din
ansættelse ophører senest juni 2019 hvor projektet afsluttes.

Om dig:
Du skal have gåpåmod og turde skabe dialog med virksomhederne i Vejen Kommune, kunne arbejde selvstændigt og
have selvdisciplin.

Styring og rammer:
Styringen af dine ansvarsområder og eksekvering heraf sker via aftalte Skypemøder med din daglige referenceleder hos
UdviklingVejen, Ulrik Uhrskov. Sammen med ham tilrettelægges opgaverne.

Målsætninger:
På sigt vil du som ambassadør være med til at skabe et netværk af praktikpladser/studiejobs/projektskrivninger i
samarbejde med virksomhederne og UdviklingVejen.

Hvad kan du biddrage med?
Fortæl os hvorfor vi skal ansætte netop dig. Fortæl os også gerne hvordan du kan bidrage til at skabe synlighed
omkring de mange spændende virksomheder vi har i Vejen Kommune.

Kvalifikationer:
Du skal have et godt kendskab til og netværk i Vejen Kommune, f.eks. ved at have gennemført din
ungdomsuddannelse som faglært eller student/handelsstudent ligesom du skal være i gang med en erhvervsrettet
uddannelse.

Udviklingsmuligheder i jobbet:
Som ambassadør vil du opnå øget kendskabsgrad til virksomheder og relevante nøglepersoner, hvilket du kan drage
nytte og fordel af ift. Evt. egen praktik samt efter endt uddannelse.
Desuden vil en reference til virksomheder du har hjulpet samt UdviklingVejen styrke dit CV.
For yderligere information kontakt UdviklingVejen, Ulrik Uhrskov på mail uu@udviklingvejen.dk

