Kan du få et budskab til at leve i en organisation?

I Fritz Schur Technical Group (FSTG) har vi præsenteret vores retning ”The FSTG Way” for medarbejderne. Vi er allerede i gang med at indarbejde ”The FSTG Way” i
vores forskellige HR-discipliner, fx Performance Pay, MUS og rekruttering, men vi ønsker også at styrke den generelle kommunikation af ”The FSTG Way”. Vi søger
derfor en kommunikationspraktikant, som kan bidrage med nye og kreative ideer til, hvordan vi bedst når vores medarbejdere, så budskabet og dermed ”The FSTG Way”
kommer til at leve i organisationen både nu og i fremtiden.
Ansvarsområder
Dit primære ansvar vil være kommunikationen af ”The FSTG Way”. Her vil du få mulighed for at bringe din teoretiske faglighed i spil i arbejdet med at designe og
gennemfører en analyse af, hvordan vi bedst kommunikerer til vores medarbejdere. Med afsæt i analysens resultat og din kreativitet udarbejder du en
kommunikationsstrategi for ”The FSTG Way” med den hensigt, at den bliver en integreret del af kulturen i FSTG. Du udarbejder også selv kommunikationen og får på den
måde lov at følge projektet helt til dørs.
Udover dit primære ansvarsområde vil du løbende få mulighed for at varetage aktuelle eksterne kommunikationsopgaver.
Du vil referere til vores HR Business Partner, mens du i dagligdagen vil samarbejde med Marketing og få rig mulighed for at sparre med vores dygtige Head of Marketing
& eCommerce.
Vi forstiller os, at du
Er i gang med en kandidat i kommunikation og brænder særligt for intern kommunikation.
Du motiveres af at drive dit eget projekt og ser det som en positiv udfordring, at du selv skal opsøge informationer fra dine kollegaer. Du har en god portion gå-på-mod og
er ikke bange for at udfordre os og bidrage med din viden, ligesom du er god til at se ting i et nyt perspektiv og selv komme med nye ideer.
Du er analytisk i din opgaveløsning, og du tager ansvar for og går ikke på kompromis med kvaliteten af dit arbejde.
Derudover bliver du ikke blæst omkuld ved lidt modvind men arbejder dig målrettet mod en pragmatisk løsning.
Fritz Schur Technical Group - din fremtidige arbejdsplads
Fritz Schur Technical Group (FSTG) består af fire selskaber, herunder Fritz Schur Energy, Fritz Schur Teknik, Hans Buch og Johs Thornam. Tilsammen beskæftiger
FSTG godt 250 medarbejdere og har en global omsætning på ca. 750 mio. kroner. Udover vores kontorer i Danmark, har vi afdelinger i USA og Kina. Vi er stolte af vores
uformelle kultur og arbejder målrettet med medarbejdertrivsel. Vi sætter fællesskab og samarbejde højt, og du vil blive omgivet af fantastiske og kompetente kolleger. Vi
lægger vægt på, at vores medarbejdere får de udfordringer og den uddannelse, der skal til, for at de - og dermed virksomheden - hele tiden udvikler sig. Du kan læse
meget mere på www.fstg.dk
Praktikforløbet løber over 13 uger med start d. 16. August 2021. Vi forestiller os, du har en ugentlig fridag til at skrive opgave. Praktikforløbet vil være ulønnet.
Du vil blive tilknyttet vores sites i Glostrup og Albertslund.
Er du nysgerrig efter at høre mere om denne mulighed, så giv HR Consultant Jeanette Mejdal et kald på 2189 4378.
Du kan søge stillingen her senest d. 16. april 2021; http://FSTG.jobnext.dk/57/apply

