
 

 

MOBILIZE SØGER EN SKARP 
STUDENTERMEDHJÆLPER    
 
 
Mobilize søger en begavet studerende til vores danske kontor, som har lyst til at være en aktiv del 

af vores fagligt funderede konsulenthus.  

 

Du bliver en del af Mobilizes hold af projektmedarbejdere, der til daglig understøtter konsulenter og 

partnere i deres arbejde med strategisk mobilisering og transformation af, særligt, videnproduce-

rende institutioner og virksomheder. Arbejdstiden er ca. 15 timer om ugen med høj fleksibilitet.  

 

 

Hvad er dine arbejdsopgaver? 

 

Du kommer til at understøtte vores partnere 

og konsulenter gennem følgende udviklings– 

og driftsopgaver: 

 

- Koordinator og tovholder ifm. planlæg-

ning og afvikling af projekter. 

- Udvikle tilbud og undervisningsmateriale 

samt udføre analytisk, metodisk arbejde.   

- Praktisk forberede og afholde seminarer 

og workshops. 

- Udarbejde og justere præsentationer 

for partnere og konsulenter. 

- Dokumentere og lave referater af møder, 

seminarer og workshops. 

- Administrativ ad hoc og superbruger af 

vores interne registreringssystemer. 

 

 

 

Hvem er vi? 

 

MOBILIZE hjælper organisationer med at mo-

bilisere og udfolde deres strategiske potenti-

ale. Vi støtter ledere i at håndtere dilemmaer 

og involverer de fagprofessionelle miljøer i ud-

viklingen af fælles mål, mening og handling. 

Det motiverer os at gøre en forskel for det 

samfund vi er en del af og den forskel skal du 

have lyst til at være en del af. Vi har kontor i 

Danmark og i Norge og tæller pt. 28 ansatte.  

 

Læs mere på: www.mobilize-nordic.com  

 

 

 

 

Hvem er du? 

 

Du er i gang med en uddannelse og interesse-

rer dig for spændingsfeltet mellem f.eks. sund-

hed/uddannelse og strategi/organisation/le-

delse. Du er fagligt skarp, orienterer dig nys-

gerrigt i ny viden og litteratur og har flair for at 

formidle det videre på en let-spiselig måde. Du 

har sans for orden og detalje og tør tage initi-

ativ, når du ser et behov eller en mulighed. Du 

befinder dig godt i et omskifteligt miljø og kan 

håndtere både rugbrødsarbejde og kreativ idé-

udvikling.   

 

Vigtigst af alt, er du pålidelig, selvstændig 

og en smule omgængelig. Hvis vi selv skal 

sige det, er vi ret godt selskab, og det håber 

vi, du vil bidrage til. 

 

 

 

Kontakt: 

 

Fortæl os din historie, hvad du kan bidrage 

med og hvorfor vi skal ansætte dig i en kort 

motiveret ansøgning og CV til: 

info@mobilize-nordic.com  

 

Seneste frist for ansøgning er mandag den 

10. maj 2021.  

 

Vil du vide mere? 

Kontakt konsulent Kristian Mikkelsen 

på tlf.: 29 21 34 27 

http://www.mobilize-nordic.com/

