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söker en junior matchningsansvarig på deltid
LEAD är en av Sveriges bästa inkubatorer och vi har som verksamhetsområde att stötta startups
under deras tre första år. Just nu har vi stort fokus på matchning av resurser till befintliga LEADbolag men också till kommande LEAD-bolag som saknar en eldsjäl för att driva bolagsbildandet.
Vilka är LEAD?
På LEAD är vi totalt 11 personer och nästan hälften av oss jobbar med affärscoachning. Vi sitter i
både Linköping och Norrköping och har bolag på båda orterna.
Du kommer att få jobba med uppgifter som är fokuserade på matchning. Med matchning menar vi att
hitta rätt entreprenörer till de idéer som saknar en eldsjäl i spetsen, men också resurser till de bolag
som behöver förstärkning av olika slag.
Vi söker
Vi söker en person som är en fena på att få saker gjorda och som är en sann nätverkare. Du
kommer att jobba med förvaltande av matchningsnätverket för att hålla vår entreprenörspool varm så
att det finns kandidater att koppla ihop med både befintliga och blivande LEAD-bolag
Du kommer att ta kravspecar från befintliga LEAD-bolag, tillsammans med coacherna eller på egen
hand, skriva annonser och annonsera på LEADs webb och i sociala kanaler. Du kommer också att
behöva stötta bolagen i hur de gör sin egen annonsering i sociala kanaler.
Du kommer även att nätverka och agera externt i de sammanhang där matchning är centralt
tillsammans med andra och även i samband med våra egna event.
Vem du är
Du är någonstans i mitten eller slutet av dina studier inom antingen HR, beteendevetenskap eller
motsvarande, eller så har erfarenhet inom rekryteringsområdet. Det viktigaste för oss är att du är
intresserad av att hitta rätt person till rätt plats, att du är nätverkande och nyfiken och har ett öga för
både personers egenskaper och drivkrafter.
Tjänsten är på deltid under en föräldraledighetsperiod med avslut i mars 2018 och vi vill att du jobbar
ca 20%. Vi är redo att ta emot dig i augusti, men träffar dig gärna så snart som möjligt.
Vi samarbetar med Unitalent i denna rekrytering och du ansöker genom att maila till Nils Nyebölle på
nils@unitalent.se Nils svarar också på dina frågor om tjänsten på samma adress.
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