Community- og eventassistent
(studentermedhjælper)

Har du været med til det super fede event, hvor du gik hjem klogere, havde mødt en
masse spændende mennesker og udvidet dit netværk? Så ved du hvad du skal lave hos os!
Du kommer til at være med fra idé til planlægning, markedsføring, afholdelse og opfølgning på de mere end
70+ sociale og faglige events, meetups og netværksarrangementer, som vi hvert år afholder i Symbionnetværket. Symbion er et iværksætter-community bestående af 500+ iværksættere og startups, fordelt på
vores 5 iværksætterhuse i København.
Du har på studiet eller måske i tidligere job arbejdet med iværksættere eller synes, at iværksætter- og
startup-miljøet er spændende. Du har en masse idéer og synes, det er fedt at arrangere og afholde events.
Du er den gode vært, selvkørende og selvstændig, du tør stille dig op foran en større forsamling og tale
og så er du ikke bange for at give en ekstra hånd med der hvor der er brug for det. Hvis du samtidig er en
haj til billedredigering i InDesign og/eller Photoshop og mestrer skarp og præcis online kommunikation på
SoMe er det kun et plus. Så hvis du vil møde en masse virksomheder, få udvidet dit netværk og opnå det
sorte bælte i event management, så skal du sende en ansøgning. Medsend gerne et par idéer til events, som
du mener ville kunne give værdi for iværksættere.
Du vil komme til at arbejde på tværs af vores 5 iværksætterhuse med placering på Østerbro, Nørrebro,
Frederiksberg og Islands Brygge. Du vil blive en del af et team på 4 personer, som tager sig af events,
meetups, netværk m.m.

Stillingen er 10-15 timer om ugen og tilrettelægges fleksibelt efter aftale med teamet og med hensyntagen
til eksaminer. Løn vil blive forhandlet afhængigt af kvalifikationer. Vil du vide mere om stillingen, kan du
kontakte Rebecca Guacan, rg@symbion.dk, tlf.: 2829 2924.
Vi vil gerne have din ansøgning hurtigst muligt og senest søndag den 5. maj 2019. Ansøgning og CV skal
vedhæftes en email som sendes til rg@symbion.dk, mærket ”Studentermedhjælper”. Vi indkalder løbende
til samtaler.
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