Työpaikkailmoitus, Pienpanimoliitto Ry, 06.04.2021

Kiinnostavatko pienpanimot? Nyt olisi unelmien osa-aikainen pesti tarjolla!
Mikäli kiinnostuksesi aiheita on listattu alla, tämä tehtävä saattaisi olla juuri sinulle:
-

Pienpanimot
Sosiaalinen media, viestintä ja esiintyminen
Järjestötyö, vaikuttaminen

Pienpanimoliitto hakee nyt täysi-ikäistä, osa-aikaista työntekijää kuuden kuukauden projektiin alkaen
1.7.2021 ja päättyen 31.12.2021. Projektin aikana pääset tutustumaan alan toimijoihin, sekä
tukemaan kotimaista pienpanimoalaa ja sen olemassaoloa viestintä- ja tuotantotaidoillasi. Mikäli olet
unelmoinut pienpanimoalalla työskentelystä, tehtävä voi toimia sinulle myös loistavana näyteikkunana
Pienpanimoliiton jäsenyrityksiin. Kerrytät kokemusta ja arvokkaita verkostoja alalta ja projektin
päättyessä sinulla on todennäköisesti varsin hyvä ja läpileikkaava näkemys siitä millaisia tehtäviä
voisit pienpanimoalalla jatkossa tehdä.
Työtehtäviisi kuuluisivat muun muassa seuraavat asiat:
- Pienpanimoliiton sosiaalisen median sisällön suunnittelu ja toteuttaminen projektiluontoisesti
välillä heinäkuu 2021 - joulukuu 2021.
- Pienpanimoliiton blogin kirjoittaminen
- Tiivis yhteistyö Pienpanimoliiton hallituksen kanssa, sisältäen viestintätehtäviä
Pienpanimoliiton sisällä sekä ulospäin. Yhteydenpito Pienpanimoliiton jäsenistöön.
- Raportointi työtehtävistä, viestinnästä ja projektin etenemisestä Pienpanimoliiton
puheenjohtajalle ja hallitukselle.
- Mahdolliset muut tehtävät.
- Esimerkkejä aiemmin (vuonna 2020) tuotetusta sisällöstä löydät osoitteista
https://pienpanimoliitto.fi/blogi & https://www.facebook.com/pienpanimoliitto/
Hakijan eduksi voidaan katsoa:
- Omatoiminen, yritteliäs asenne ja oman ajankäytön hallinta.
- Hyvä kokonaissuunnitelma siitä, millaista sisältöä sosiaaliseen mediaan tuotettaisiin.
- Tuotantokalenteri kuuden kuukauden ajalle, sisältäen sosiaalisen median eri kanavat ja
sisältölajit.
- Aiempi kokemus tai koulutus sosiaaliseen mediaan, järjestötyöhön ja/tai viestintään liittyen.
- Aiempi kokemus ja/tai kiinnostus kotimaisiin pienpanimoihin ja juomatuotantoon liittyen.
Mikäli kiinnostuit, toimitathan vapaamuotoisen hakemuksesi (yhteystietoineen) ja CV:n sunnuntaihin
18.4.2021 mennessä osoitteeseen info@pienpanimoliitto.fi. Ajallaan jätetyt hakemukset käydään
Pienpanimoliiton hallituksen toimesta läpi, ja tieto mahdollisesta etenemisestä jatkohaastatteluihin
ilmoitetaan sähköpostitse sunnuntaihin 02.05.2021 mennessä. Jatkohaastattelut suoritetaan 03.05.16.05.2021 välisenä aikana, ja tieto lopullisesta valinnasta ilmoitetaan viimeistään perjantaina
21.5.2021.
Palkkaus: 10 500€ / 6 kk, maksetaan 1750€ / kk sykleissä. Työtehtävä on osa-aikainen ja
projektiluontoinen. Mahdollisesta jatkosta päättää Pienpanimoliitto vuosikokouksessaan.
Työaika: Joustava - työtunnit määräytyvät työtehtävien pohjalta tehdyn yhteisen suunnitelman
mukaan.
Lisätietoja: info@pienpanimoliitto.fi

