Kunne du tænke dig et job med ansvar og
tæt kontakt til erhvervslivet?
Vi søger lige nu to case ansvarlige til Master Case 2019, som er en vigtig del af Master Introduction
Week. Som case ansvarlig har du mulighed for at tilegne dig værdifuld erfaring med projektledelse
og partnerkontakt. Vi gør opmærksom på, at tidligere erhvervserfaring på ingen måde er et
krav, men i stedet noget vi tilbyder!
Til denne stilling søger vi to personer, der har mod på at stå i spidsen for Master Case 2019. Det er
din chance for at teste dine evner indenfor en række erhvervsrelevante områder som blandt andet
omfatter ledelse af projektet fra start til slut.
Om jobbet:
•

Overordnet ansvar for planlægning, koordinering og eksekvering af Master Case 2019

•

Kontinuerlig dialog og koordinering med partnere

•

Udvikling og optimering af konceptet

Vi tilbyder:
•

Erfaring med projektledelse

•

Udvidelse af professionelt netværk gennem partnere og interessenter

•

En hyggelig og social arbejdsplads med masser af sparring

Vi tilbyder således et yderst erhvervsrelevant studiejob, som med sikkerhed vil give dit CV et boost
og hjælpe dig på vej mod et job efter endt studie.
Vi forventer af dig, at du:
•

Er kandidatstuderende på Aarhus BSS

•

Er en skarp kommunikatør, som taler og skriver dansk og engelsk flydende

•

Går struktureret til værks, er beslutsom og udviser stærk personlig drivkraft

Arbejdstiden vil variere meget med tiltagende arbejde op til afslutningen af projektet.
Kontakt
Hvis opslaget har fanget din interesse, så send en motiveret ansøgning med vedlagt CV og
vellignende billede til Jonathan Hass på masterintro@studenterlauget.dk. Ansøgere vil blive kaldt
til samtaler løbende, og opslaget vil blive fjernet, når vi har fundet de rigtige kandidater. Hvis du
har nogen spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte Jonathan per e-mail eller telefon + 45 41 61 88
80.
Læs venligst vores “recruitment policy” på www.studenterlauget.dk, inden du søger om jobbet.

