Projektkoordinator till Upplevelseinstitutet
Upplevelseinstitutet är ett privatägt bolag som arbetar med många av Sveriges största
evenemang inom idrott, kultur, musik, destinationer och turism. Våra uppdragsgivare är både
arrangörer, idrottsförbund, kommuner och företag.
Upplevelseinstitutet söker dig som vill arbeta med våra undersökningsprojekt. Arbetet är
utmanande och omväxlande och innefattar en del resor i samband med olika evenemang.

Om tjänsten
I arbetsuppgifterna ingår bland annat planering och administrering av olika kundprojekt, boka
och hantera fältpersonal samt bistå i rapportering och analys.
Rätt person kommer att utvecklas mycket hos oss och vi ser gärna att rollen även innefattar
både budget- och kundansvar efter en tid.
Vi kan erbjuda dig:
• Stort eget ansvar men också stor frihet och flexibilitet att lägga upp och styra ditt eget
arbete och din egen tid.
• Kollegor med lång erfarenhet från konsult- och undersökningsvärlden.
• Stor möjlighet att utvecklas inom research, men också inom ledarskap, analys och
försäljning.
• En utvecklande miljö där du bistår i projekt med stora kunder och uppdrag.

Du som person
Vi söker dig som är ansvarstagande och pålitlig. Dina kollegor som är kundansvariga ska känna
sig trygga med att du har koll på läget och kan leda processen självgående.
Vi tror att du har en relevant högskoleutbildning i grunden, gärna inom marknadsföring, ekonomi
eller turism.
Är du både analytiskt lagd och samtidigt socialt begåvad så är du helt rätt för oss, men vi tror att
du kanske är något starkare på det ena samtidigt som du förstår vikten även av den andra
aspekten.
Rollen ställer krav på att du:
• Kan ta ett helhetsgrepp om dina projekt och arbeta effektivt utan att ge avkall på kvalitet.
• Är van vid att leda flera projekt i olika faser samtidigt.
• Besitter goda kunskaper i Excel och Powerpoint.
Det är även meriterade om du har:
• erfarenhet av att hålla presentationer och/eller utbildningar inför grupper upp till 15
personer
• erfarenhet från någon form av kund- /affärsansvar eller försäljning av researchtjänster.
• Erfarenhet av att ha arbetat med research/undersökningar
• Körkort
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Avslutningsvis
Som ett av våra ansikten utåt kommer du ha stora möjligheter att påverka bilden av oss positivt
och vi räknar med att du blir en nyckelperson när vi nu tar nästa steg i utvecklingen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning heltid med fast lön som inleds med en provtjänstgöring i upp
till sex månader. Det förekommer en del resor och arbetstiderna kan variera under vissa
perioder, vi flyttar inom kort till nya lokaler på Södermalm som utgör basen för vår verksamhet.
Maila in din ansökan så snart du har möjlighet eller senast 30 september 2019. Tjänsten är tänkt
att tillsättas under december men det viktigaste är att vi hittar rätt person.
Vi hoppas att det kan vara du!
Skicka din ansökan till:
Andreas Andersson
andreas@uiis.se
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