25. februar 2019

Studentermedhjælper søges –erhvervsudvikling, research og
analyse
Er du interesseret i regional erhvervsudvikling, research og analyse? Vil du omsætte teori til praksis og
anvende dine personlige og faglige kompetencer? Så er du måske vores kommende studentermedhjælper.
Du udfører dine opgaver i samarbejde med et team på 8 medarbejdere og med reference til kongreschefen.
Dine opgaver
Dine primære opgaver er research og analyse. Vores indsats med tiltrækning af internationale konferencer
til Syddanmark tager sit afsæt i et godt kendskab til syddanske erhvervs- og forskningsstyrker, og aktørerne
på områderne. Både organisationer, virksomheder og personer. Dét skal du være med til at frembringe.
Inspiring Denmark samarbejder med de store vidensinstitutioner i regionen, OUH, Sygehus Lillebælt, SDU,
AAU, UCL samt kommunerne i Syddanmark, og et kendskab til disse vil være en fordel.
Opgaverne er bl.a.:
•
•
•

Research på mulige syddanske kongresværter og deres internationale relationer
Research på syddanske erhvervs- og forskningsstyrker og de toneangivende aktører på områderne
Analyseopgaver af forskellig karakter

•

Ad hoc-opgaver - administrative, praktiske, vedligeholdelse af CRM-system.

Vi forestiller os at du:
Har de metodiske forudsætninger for og lyst til at arbejde struktureret med data, både indsamling og
præsentation af dem. Du er i gang med en videregående akademisk uddannelse inden for det merkantile
område, det samfundsfaglige område eller lignende, gerne på første semester af kandidatdelen eller sidst
på bachelor med udsigt til optagelse på kandidatuddannelse.
Derudover er det vigtigt at du
•
•
•
•
•
•

Elsker at udforske og gå i dybden med data
Kan arbejde selvstændigt og struktureret under sparring
Kan jonglere både korte og lange deadlines samt skiftende opgaver
Kan formulere dig kort og præcist skriftligt og formidle dit researchmateriale
Har godt kendskab til MS Office pakken, især Word, Excel og power point
Bidrager med godt humør, iderigdom og engagement

Inspiring Denmark ◦ Jernbanegade 75-77 ◦ DK-5500 Middelfart ◦ tlf. +45 75 82 92 10◦ Fax. +45 75 82 92 10
www.inspiringdenmark.dk ◦ info@inspiringdenmark.dk

Vi tilbyder
Arbejdstiden er 1 dag ugentlig (op til 8 timer) og denne kan tilrettelægges fleksibelt, således at der tages
hensyn til undervisning, eksamen mv.
Du bliver en del af et dynamisk team, der er kendetegnet ved stort engagement med faglig dybde og
bredde. Vi lægger vægt på en uformel tone og humor. Vores base er i Middelfart.
Det er en tidsbegrænset stilling til og med 31.10.2020 - eventuelt med mulighed for forlængelse.
Vil du vide mere
Vil du vide mere, kan du kontakte kongreschef Else Aldahl på ela@inspiringdenmark.dk eller 2115 0987
Ansøgningsfrist er fredag den 8. marts og du skal kunne starte 1. april 2019 eller umiddelbart derefter.
Samtaler afholdes i uge 11.
Din ansøgning og CV sender du til https://podio.com/webforms/21380503/1484184
Inspiring Denmark er den syddanske organisation for udvikling af erhvervsturisme, som hjælper erhvervsliv
og forskermiljøer med at trække internationale konferencer til regionen. Vi hjælper blandt andet forskere,
mødeplanlæggere, virksomheder og organisationer med at vinde og planlægge internationale konferencer
på et højt og professionelt niveau. Vi tilbyder rådgivning og sparring til alle med visioner om at afholde
møder, kongresser eller konferencer i Syddanmark.
De internationale kongresser og konferencer er med til at skabe øget omsætning og job i mødeindustrien i
Syddanmark. De bidrager desuden til videndeling, international synliggørelse og netværksdannelse inden
for syddanske styrkepositioner på andre erhvervsområder. Inspiring Denmark er en selvstændig
erhvervsdrivende fond, som finansieres af midler fra blandt andet Syddansk Vækstforum, kommuner,
hoteller og konferencesteder. Samtidig samarbejder vi med de største vidensinstitutioner i regionen og et
bredt felt af professionelle kompetencer. Gennem vores stærke netværk, dygtige medarbejdere og
mangeårige kompetence på området har vi succes med at tiltrække kongresserne til afholdelse på
syddanske hoteller og konferencesteder. Et korps af ambassadører bakker vores arbejde op, og er med til
at motivere deres kolleger, medarbejdere og samarbejdspartnere.
Læs mere på www.inspiringdenmark.dk
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