Green Building Council Finland kokoaa ja jalostaa kiinteistö- ja rakennusalan kestävän kehityksen suomalaista osaamista.
GBC Finlandin keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja
kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, tiedon ja osaamisen välittäminen, vuoropuhelun ja keskustelun aktivointi
sekä kansainvälinen yhteistyö World Green Building Council -verkoston kanssa. Verkostoomme kuuluu yli 110
jäsenorganisaatiotamme, heidän sadat asiantuntijansa sekä yhteistyökumppanimme.
Haemme oma-aloitteista työharjoittelijaa

Assistentiksi
auttamaan meitä yhdistyksen toimisto- ja viestintätehtävissä. Viestintämme on monipuolista ja apusi on tervetullut niin
uutisten kirjoittamiseen, nettisivujen päivittämiseen, some-viestintään kuin viestinnän käytäntöjen
kehittämiseenkin. Toimistotyöt sisältävät mm. kokous- ja tapahtumajärjestelyjä, kokousmuistioiden kirjoittamista sekä
toimistomme rutiininomaista pyörittämistä.
Laaja-alainen toimintamme mahdollistaa monipuolisen oppimiskokemuksen sekä tutustumisen kiinteistö- ja
rakennusalaan esimerkiksi vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmista. Toimintaamme sisältyy mm.
tapahtumien, koulutusten ja kehitysprojektien toteuttaminen, viestintä sekä luottamushenkilö- ja sidosryhmäyhteistyö.
Kuulumme kansainväliseen WorldGBC -verkostoon, joten toiminnassamme painottuu myös kansainvälinen ja Euroopan
laajuinen yhteistyö - asiointikielenä englanti.
Tehtävä soveltuu esimerkiksi AMK-tutkinnon harjoitteluun esimerkiksi seuraavista näkökulmista: johdon assistentti ja
kielten koulutus, journalismikoulutus, liiketalouden koulutus, myynti ja visuaalinen markkinointi.
Työn aloittaminen ja järjestelyt
Toivomme sinun aloittavan elokuussa 2018. Työsuhde on määräaikainen ja kestoltaan vähintään kolme kuukautta.
Olemme joustavia sopimaan harjoittelun käytännöistä, kuten aloitus- ja lopetusajasta, mahdollisista vapaista tai
harjoittelun tekemisestä osittain - tarpeidesi mukaan. Myös osa-aikainen työskentely on mahdollista. Työsuhteen
lähtökohta on harjoittelijapalkkaus, minkä lisäksi voit tilanteesi mukaan hakea harjoitteluun opintotukea KELAlta.
Toivotamme Sinut lämpimästi
liikenneyhteyksien äärelle.
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Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Mikko Nousiainen (puh. 040 525 8440 tai sähköposti; jätä tarvittaessa
soittopyyntö vastaajaan). Green Building Council Finlandin toimintaan voit tutustua kotisivuillamme http://figbc.fi sekä
esimerkiksi Twitterissä: @FiGBC_ . World Green Building Council -verkoston kotisivut ovat osoitteessa www.worldgbc.org.
Hae tehtävää 26.7.2018 mennessä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus, palkkatoiveesi ja ansioluettelosi osoitteeseen
mikko.nousiainen(at)figbc.fi.
Koska toivomme Sinun voivan aloittaa tehtävässäsi jo syksyn alussa, ja koska tiedostamme kesälomakauden haasteen
rekrytoinnille, pidätämme oikeuden rekrytointipäätöksen tekoon jo ennen määräajan sulkeutumista. Hakuilmoitus on
julkaistu myös toisaalla. Älä aikaile turhia, kysy lisää ja hae!
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