Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon med formål å fremme entreprenørskap og
samarbeid mellom skole og næringsliv i utdanningen. UE tilbyr utdanningsprogrammer for alle
nivå. I samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører, jobber UE for å utvikle barn og
ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Rådgiver Entreprenørskap i utdanning
Ungt Entreprenørskap Oslo søker en engasjert og dyktig medarbeider som vil ha ansvar for å
forankre entreprenørskap i utdanning gjennom å følge opp skoler som allerede er i gang og få
med nye. Vi ser etter en person som er glødende engasjert, strukturert og en erfaren
nettverksbygger. Du forstår utdanningssystemet og er en ypperlig formidler. Stillingen er et
engasjement over ett år, fra 1. august 2019, med mulighet for forlengelse.
Arbeidsoppgaver:
• Arbeid med entreprenørskap og samarbeid mellom skole og næringsliv i hele
utdanningsløpet.
• Videreutvikle organisasjonens samarbeid med næringslivet, utdanningsinstitusjonene og
andre relevante aktører i Oslo.
• Inspirere elever og studenter til kreativitet og verdiskaping.
• Gi veiledning til utdanningsinstitusjoner, forelesere og bedrifter.
• Initiere gjennomføring av UEs programmer og ulike arrangementer i tilknytning til disse.
• Delta i den øvrige driften av organisasjonen.
Vi ønsker oss en person som har:
• Interesse for entreprenørskap i utdanning.
• Relevant utdanning og/eller arbeidserfaring. Pedagogisk utdanning er en fordel.
• Gode formidlingsevner og evne til å arbeide selvstendig.
• Gode samarbeidsevner og er løsningsorientert.
• Erfaring med entreprenørskapsprogrammer.
• Evne til å gjennomføre og er ambisiøs, ydmyk, uredd, initiativrik og handlingsorientert.
Vi tilbyr:
• Opplæring i Ungt Entreprenørskaps programmer og verktøy.
• En variert, utfordrende og utviklende jobb i et spennende miljø.
• Varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å påvirke sin egen arbeidshverdag.
• Et sterkt, landsdekkende fagmiljø.
• Kontorplass i et spennende miljø på Sentralen midt i Oslo Sentrum.
• Lønn etter avtale.
Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Siv Elin Dammen, tlf. 930 48 203 eller e-post:
siv.dammen@ue.no.
Søknad med CV sendes innen 26. mai til oslo@ue.no eller Ungt Entreprenørskap Oslo, Pb. 183,
Sentrum, 0102 Oslo.

