VÅGA
VÄXA
ÖSTERBOTTEN

Projektplanerare (50%) för att sköta projektets SoMe kanaler söks till Våga Växa Österbotten
för tiden 11.1.2021 – 30.6.2022
Våga Växa Österbotten projektet ordnar kortare utbildningar, event, workshops och
nätverksträﬀar för tillväxtintresserade mikro- och småföretag samt personer med invandrarbakgrund med intresse för entreprenörskap. Verksamhetsområdet är Österbotten och
Karleby. Projektet är trespråkigt (sv, ﬁ, eng) och projektet genomförs av Yrkesakademin i
Österbotten, Kvarnen samkommun, Kust-Österbottens företagare samt Kristinestads
näringslivscentral. En betydande del av projektaktiviteterna sker för tillfället digitalt och
mycket av det utbildnings- och informationsmaterial som utarbetas är digitalt material.
Projektets viktigare kanaler för att nå ut till målgrupperna är olika SoMe-kanaler (Facebook,
Instagram, Youtube och Soundcloud). Projektet ﬁnansieras från Europeiska jordbruksfonden
via Österbottens NTM-central.
Vi erbjuder dig ett intressant och mångsidigt arbete med möjlighet att besöka intressanta
platser och företag runtom i landskapet. Du har ypperliga möjligheter att skapa nya
kontakter och bygga vidare på dina nätverk i det här jobbet.
Till projektplanerarens prioriterade arbetsuppgifter hör att upprätthålla projektets SoMe
kanaler med aktuell och för målgrupperna intressant material, att producera innehåll till
kanalerna (text, bild, video) samt editering av materialet.
• Språkkrav: Svenska (utmärkta kunskaper), ﬁnska (nöjaktiga kunskaper), engelska
(nöjaktiga kunskaper) i både tal och skrift behövs för att framgångsrikt kunna utföra
jobbet.
• Erfaren och van användare av sociala medier. Kan arbeta strategiskt med innehåll,
taktiskt utnyttja kanalerna och eﬀektivt planera marknadskommunikation i sociala
medier (Facebook, Instagram, Youtube, Soundcloud)
• Van att producera innehåll (text, bild, video) samt har erfarenhet och kunskaper i
editering av materialet.
• Social och med god förmåga att uppträda och intervjua
• Erfarenhet av och/eller kunskaper om podcastproduktion eller motsvarande
• Tidigare erfarenhet av att arbeta i projekt är ett plus
• Trivs att arbeta självständigt och att ta egna initiativ men fungerar även bra i team
• Bör ha bil och körkort
• Placeringsort: Vasa, Jakobstad eller Kristinestad
För mera info om projektet www.yrkesakademin.ﬁ eller besök våra SoMe kanaler:
www.facebook.com/vagavaxaosterbotten
www.instagram.com/daretogrow_ostrobothnia
www.youtube.com/results?search_query=V%C3%A5ga+V%C3%A4xa
Är det här arbetsuppgifter och ett arbete som intresserar dig, ser vi fram emot din ansökan
senast 13.12.2020 kl.16
Ansökan sänds in via ansökningsportalen https://ansokan.sofuk.ﬁ, ansökningskod YA2030,
eller per post YA, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa. Märk kuvertet med ”Rekrytering
YA2030”.
För närmare info kontakta:
Linda Nygård, 050 433 24 06, linda.nygard@yrkesakademin.ﬁ ( ej anträffbar 30.11-6.12)
eller
Kenneth Heimdahl, 050 5523539, kenneth.heimdahl@yrkesakademin.ﬁ

