Attraktiv fulltidsstilling i VilMer AS
- Spennende sosial innovatør i vekst
Behov for fulltidsressurs fra 01.04.2020 med mulighet for å starte umiddelbart. Arbeidssted
vil være Gjøvik og Innlandet vest for Mjøsa, med noe reising til Ringsaker og Oslo.
Overordnet om rolle / stillingsinnhold
Ulike oppgaver i et tidligfaseselskap i et spennende og dynamisk miljø i nært samarbeid med andre ansatte og partnere fra
offentlig og privat virksomhet. Dette inkluderer blant annet følgende oppgaver:
•
Dialog og koordinering med kommuner, institusjoner, lag og foreninger, barnehager, skoler, bedrifter og
enkeltindivider, herunder oppfølging av bestillere og bidragsytere på vilmer.no
•
Oppfølging og bruk av administrasjonsgrensesnitt på vilmer.no til bl.a. meldingsutveksling
•
Bidra i avtalt arbeid med rekruttering / aktivering av nye bidragsytere på vilmer.no
•
Bidra med markedsarbeid lokalt og delta på avtalte VilMer-arrangement og stands
•
Dra ut på avtalte oppdrag for å ta bilder eller korte «videosnutter»
•
Virksomhetsutvikling, analysearbeid og kundeundersøkelser i samarbeid med andre ansatte
Ønskede egenskaper og kvalifikasjoner
•
Omgjengelig og utadvendt
•
Initiativrik og uredd (må f.eks kunne snakke / presentere i forsamlinger med mange til stede)
•
God på ledelse og organisering
•
Strukturert og ryddig arbeidsmåte
•
God formuleringsevne / skriftlige ferdigheter
•
Fleksibel og god til å jobbe med mange ulike oppgaver i parallell
•
Generelt god datakunnskap (Microsoft Office, med mer)
Andre relevante kvalifikasjoner (ikke nødvendig å dekke alle punktene)
•
God lokalkunnskap og godt nettverk i Gjøvikområdet og på Innlandet
•
God kjennskap til helse- og omsorgsyrket
•
God forståelse for teknologi og bruk av sosiale medier
•
Høyere utdanning og noen års arbeidserfaring etter fullførte studier
•
Glad i fotografering, video og bilder
•
Sertifikat og tilgang til bil
Arbeidssted:
Hovedtilholdssted vil på kort sikt være Gjøvik, med kontorplass på Gjøvik og/eller i Brumunddal.
Noe reisevirksomhet i Mjøsregionen / Innlandet og til og fra Oslo må påregnes.
Betingelser:
Konkurransedyktig, avtales nærmere.
Kontakt:
Ta kontakt med Anne Katrine Topp på mobil 945 06 100 eller på e-post anne.katrine@vilmer.no

