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MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄHARJOITTELIJA
L I I K K E E N J O H D O N K O N S U LTO I N T I I N
Hae 13.9.2021 mennessä
Etsimme liikkeenjohdon konsultointiin osa-aikaista markkinointi- ja viestintäharjoittelijaa. Paikka soveltuu erityisesti opiskelijalle,
jolla on mahdollisuus työskennellä osa-aikaisena opintojen ohella.
Etsimme henkilöä, joka kykenee tuottamaan Springin tinkimättömän laadun mukaista sisältöä ja viestimään Springin kulttuurista ja
kasvusta niin asiakkaille kuin muillekin sidosryhmille. Harjoittelijamme ei tarvitse olla valmis paketti, mutta häneltä tulee löytyä
paloa kehittää sekä itseään että Springin brändiä. Harjoittelusta maksetaan palkkaa, joka riippuu hakijan osaamisesta (haarukka noin
600–900€/kk).

Työpaikkakuvaus
Vastuullasi on Springin markkinoinnin ja viestinnän toteuttaminen ja kehittäminen siten, että se tukee nopeasti kasvavan yrityksemme menestystä. Pääset mukaan luomaan markkinointistrategiaa ja toivomme, että olet valmis ottamaan tarvittaessa myös vetovastuuta Springin ulkoisesta viestinnästä.
Tehtäviisi kuuluvat muun muassa sosiaalisen median kanavien sisällön tuottaminen, julkaisujen teko ja hallinnointi sekä muun sisällön kehittäminen ja tuottaminen (esimerkkeinä blogit, videot, kuvat ja muu sisältö). Tulet tekemään töitä yhdessä koko Springin tiimin, mutta pääasiallisesti markkinointivastaavien kanssa. Olet itse vastuussa omien tehtäviesi viemisestä eteenpäin - kukaan ei ole
hengittämässä niskaasi, tukea saat tietenkin aina kun sitä tarvitset.
Tarjoamme tilaisuuden kehittää laajasti omaa osaamistasi ja ottaa vastuuta yhtiömme brändin vahvistamisessa. Pääset oppimaan
useista eri toimialoista ja liiketoiminnallisista haasteista samalla kun edistät ja toteutat Springin markkinointi- ja viestintästrategiaa.
Saat vastuuta ja mahdollisuuden toteuttaa visioitasi yhdessä ammattiinsa intohimolla suhtautuvien kollegoiden kanssa.

Hakijalta odotamme
Odotamme sinulta soveltuvaa koulutustaustaa esimerkiksimarkkinoinnista tai viestinnästä yliopistossa. Käytät suomea ja englantia
kirjallisesti täysin sujuvasti ja pystyt kummallakin kielellä tuottamaan mielenkiintoista ja monipuolista tekstiä. Olet valmis tarttumaan haasteisiin ja selvittämään miten esimerkiksi webinaari pistetään pystyyn tai miten videoita editoidaan. Olet aiemmin tehnyt
julkaisuja LinkedIn-sivuille ja osaat käyttää PowerPointtia perustasolla. Kykenet viemään itsenäisesti asioita eteenpäin etkä arastele
vaatia kollegoidesi panosta tehtäviesi maaliin viemiseksi.

Spring Advisor
Spring neuvoo pääasiassa keskikokoisten ja suurten yritysten ylintä johtoa, omistajia sekä sijoittajia merkittävissä strategisissa ja
taloudellisissa kysymyksissä. Erityispiirteemme toimialalla on strategian, operatiivisen suorituskyvyn/muutosohjelmien, yritysjärjestelyiden ja rahoituksen sekä analytiikan ja mallinnuksen yhdistävä neuvonanto. Työskentelymme perustuu kulttuuriin, johon kuuluu
toisaalta vapaus mm. työaikojen, -tapojen ja -paikan suhteen, mutta toisaalta myös vastuu omasta ja tiimin työstä, oma-aloitteisuus
sekä tinkimätön suoritustaso ja uuden oppiminen.

Miten?
Lähetä lyhyt esittelyvideo itsestäsi (enintään 2min, mp4/zip-tiedostona) tai hakukirje, jossa kerrot miksi olisit paras lisäys Springin
tiimiin sekä CV:si ja opintosuoritusotteesi (yhdessä PDF-tiedostossa) suomeksi tai englanniksi Emma Villeneuvelle (emma.villeneuve@springadvisor.fi). Lisätietoja saa Emmalta sähköpostilla, soittamalla +358 50 52 73 796 tai lähettämällä viestiä LinkedIn:ssä.
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