Vakance – Kopienas vadītājs/-a
LU studentu Biznesa inkubators savai komandai meklē papildinājumu – zinošu cilvēku, kura
galvenie pienākumi saistīti ar biznesa iespēju festivāla Icebreakers organizēšanu un projektu
vadību, kā arī komunikāciju un radošām lietām. Kandidātam piedāvājam apmaksātu pozīciju
uz noteiktu laiku. Meklējam cilvēku, kuram ir vēlme un motivācija mācīties, mēģināt jaunas
lietas, un nebaidās izkāpt no savas komforta zonas! Pozīcija tiek piedāvāta uz 4 pilnām
dienām nedēļā.
Tavi galvenie pienākumi:
-

Darbs pie studentu biznesa iespēju festivāla Icebreakers organizēšanas;
Sadarbību meklēšana un veidošana (augstskolas, uzņēmumi);
Dalība pie festivāla un inkubatora iesildošo pasākumu organizēšanas;
Dalība pie festivāla satura izveides un dalībnieku uzrunāšanas;
Vizuālo materiālu sagatavošana pēc nepieciešamības;
Informācijas sagatavošana sociālajiem tīkliem, mājaslapai;
Citi LU SBI vadītājas sniegtie uzdevumi.

No tevis mēs sagaidām:
- Vismaz 1 gada pieredze projektu vadībā vai pasākumu organizēšanā;
- Vēlmi mācīties un apgūt jaunas lietas, pielietot iegūtās zināšanas dažādu uzdevumu
veikšanā;
- Interesi par jaunuzņēmumiem un uzņēmējdarbību;
- Spēj darboties patstāvīgi un ir vēlme vadīt arī savu komandu;
- Tev labi padodas komunikācija, rakstīšana un radošas lietas;
- Spēja strādāt ar termiņiem;
- Angļu valoda sarunvalodas līmenī.
Patīkami, ja:
- Tev ir pamata zināšanas par programmām/platformām, kurās var veidot un apstrādāt
attēlus.
Ieguvumi, strādājot pie mums:
- Iespēju pilnveidot un praksē pielietot jau esošās zināšanas un iegūt jaunas;
- Darba vidi, kas veicina sadarbību un ir atvērta jaunām idejām;
- Iespēju savu darbu parādīt simtiem cilvēku;
- Darba alga 1024 EUR (bruto).
Pozīcijas ilgums: noteikts laiks līdz 2022. gada augustam.
Kur pieteikties: sūti savu CV un motivācijas vēstuli uz biznesainkubators@lu.lv.
Pieteikšanās termiņš: 8. novembris.
Par Latvijas Universitātes Studentu biznesa inkubatoru
Latvijas Universitātes Studentu biznesa inkubators ir lielākais universitāšu inkubators Latvijā
un kopumā viens no lielākajiem biznesa inkubatoriem valstī.
Dalībniekiem tas piedāvā dažādus atbalsta rīkus, tostarp inkubācijas programmas,
mentoringu, biroja telpas, prototipu veidošanu un multimediju studiju, kā arī naudas atbalstu
grantu un stipendiju formā.

LU Studentu biznesa inkubators ir aktīvs Latvijas Startup ekosistēmas dalībnieks, organizējot
dažādus pasākumus jaunuzņēmumu dibinātājiem un cilvēkiem, kas interesējas par
uzņēmējdarbību. Tas ir arī Ziemeļeiropas lielākā studentu biznesa iespēju festivāla
Icebreakers dibinātājorganizācija.

