INTERNSHIP - INFLUENCER MARKETING / AFFÄRSUTVECKLING
Om oss
WIN WIN Gothenburg Sustainability Award är ett av världens största hållbarhetspriser. Varje år delar vi ut
en prissumma på en miljon svenska kronor till en individ, organisation eller rörelse som aktivt
bidragit till en mer hållbar värld. Bland tidigare pristagare har vi bland annat: Gro Harlem Brundtland
(NO), Al Gore (US) och Kofi Annan (GH). Priset har ett unikt tema varje år. 2021 är temat Antikorruption.

De senaste åren har WIN WIN Award utvecklats till att vara mer än enbart ett pris. Det är numera
även en sjudande plattform för aktiviteter, kommunikation och nätverk kopplade till hållbarhet.
Under året genomförs konferenser, seminarier, workshops och andra events kopplat till årets tema,
både i och utanför Göteborg.

Beskrivning av praktiken
Som praktikant inom affärsutveckling & influencer marketing på WIN WIN Gothenburg Sustainability
Award blir du en del av kommunikationsteamet. Vi söker dig som vill vara med om att bygga upp
någonting hållbart och långsiktigt, och ta WIN WIN Award till nästa steg av kännedom och påverkan.
Vi sätter stor vikt vid att ge arbetsuppgifterna individuell utformning så att du som praktikant ska få
ut det mesta av din praktikperiod.
Exempel på uppgifter under praktiken:
•
•
•

Scouta relevanta influencers på relevanta sociala medieplattformar som exempelvis
Instagram och YouTube
Koordinera influencersamarbeten, driva varumärkeskännedom och utveckla nya rutiner.
Uppföljning och analys av samarbeten

Vem är du?
Praktikplatsen är lämplig för dig som läser vid universitet/yrkeshögskola, eller nyligen avslutat din
utbildning, och har intresse för kommunikation, projektledning och hållbar utveckling. Dessutom:
•
•
•
•

Stort intresse för sociala medier och influencer marketing
Social och kommunikativ
Driven, resultatinriktad och effektiv
Utmärkta kunskaper inom svenska och engelska, i både tal och skrift

Du är analytisk och strukturerad med ett starkt eget driv. I rollen är det viktigt att du arbetar målinriktat,
är nyfiken och tar initiativ. Du ska trivas med att arbeta likväl självständigt som i projektgrupper. Du kan
sätta din egen prägel på arbetet, och har stor individuell frihet.

Förutom ovanstående kvalifikationer kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.

Omfattning
Heltid enligt de arbetstider som gäller på arbetsplatsen. Omfattning i veckor kan diskuteras men
helst heltermin, minst halvterminspraktik.

Placering
Göteborg

Ansökan:
Varmt välkommen med CV och personligt brev till madeleine.jostedt.ulrici@chalmers.se.
Rekrytering sker löpande.

