Eventkoordinator elev - Genopslag
HK Sydjylland søger en eventkoordinator elev
Vi forestiller os, at du har afsluttet dit grundforløb på en erhvervsskole, og nu er klar til at omsætte dine
opnåede færdigheder til tænkning og løsning af konkrete udadvendte opgaver i en moderne fagforening.
Opgaver
De daglige opgaver vil blandt andet blive ideudvikling, projektstyring, booking, kampagneplanlægning,
administrative opgaver, markedsføring m.m.
Vi forventer, at du er en aktiv ildsjæl, som engagerer dig i opgaven fra ide til slut. Din første store opgave
bliver at være med til at planlægge og udføre sommerens jobpatrulje.
Hvad kan du
Du er ambitiøs, du har vindermentalitet og ikke mindst lyst til at prøve dig selv af.
Du er serviceminded og fleksibel.
Du er kreativ og tænker ”ud af boksen”.
Du er parat til at omsætte en ide (meget gerne din egen) til handling, samtidig med at du også er praktisk
anlagt.
Du er udadvendt og god til at skabe kontakt og kommunikere med de fleste.
Du er sprogligt stærk – også på engelsk.
I din ansøgning vil vi gerne bede dig om at komme med et eksempel på en situation, hvor du har udtænkt en
god ide og ført den ud i livet. Vi vil bede dig om at fortælle, hvordan denne situation fik dig til at føle, og
hvordan du oplevede, at ideen og processen omkring den havde betydning for andre, og hvordan du tacklede
det.
Hvad tilbydes du
Vi tilbyder dig en 2 årig uddannelse. Arbejdstiden er 37 timer ugentlig inklusive pauser.
Du skal være opmærksom på, at der kan forekomme opgaver om aftenen – dog altid sammen med en
kollega.
Rammerne
Dit skrivebord er placeret på vores kontor i Kolding. Din tovholder bliver vores ungdomskonsulent.
Det er en fordel, hvis du har kørekort. Afdelingen har biler, der kan bookes til arbejdskørsel.
Vi tilbyder en udfordrende, travl og varierende hverdag i en organisation, hvor alle er engagerede. Vi har et
fleksibelt arbejdsmiljø, vi har det sjovt, og vi udvikler os selv og hinanden.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Provinsklubben og SAP, og startlønnen for
elever under 25 år er aktuelt 14.544 kr. pr. måned.
Skoleophold undervejs bliver fortrinsvis afviklet på IBC i Kolding.
Tiltrædelse
Snarest muligt.
Ansøgning
Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Berit Kjærgaard på tlf. 3364 3640 eller
ungdomskonsulent Kathrine Møller på tlf. 3364 3687.
Send en motiveret ansøgning – gerne på video - vedlagt dit CV via hjemmesiden: www.hk.dk/jobs. Find
denne stilling og tryk på ”Ansøg”.
Ansøgningsfristen er søndag den 24. marts og ansættelsessamtaler finder sted den 8. april.
Der bliver benyttet DISC person profil analyse i forbindelse med ansættelsessamtaler.

