Student Associate Summer
Är du en news-junkie som är lika nyfiken på politiska intriger som på börsskvaller, som trivs med att
hålla många bollar i luften och som har en omättlig aptit på nya uppgifter? I så fall har vi den perfekta
utmaningen för dig som vår nästa Student Associate!
Vi är en ledande rådgivare inom strategisk kommunikation och del av en internationell koncern med
kontor ibland annat London, München och Tokyo. Vi anlitas som rådgivare kring public affairs,
krishantering, börsintroduktioner, och medierelationer. Vårt mål är att vara en av konsultbranschens
mest attraktiva arbetsplatser. Vi arbetar dagligen med att hjälpa företag förverkliga sina
affärsambitioner genom skräddarsydda kommunikationslösningar och exceptionell talang.
Om tjänsten
Som Student Associate hos oss kommer du att erbjudas en unik möjlighet att arbeta med rådgivning
åt företag och organisationer inom en mängd olika branscher. Förutom att ingå i team med vassa
kollegor kommer du att arbeta med utmanande uppgifter med reell påverkan. Du kommer att utveckla
färdigheter som konsult och inte minst bygga ditt professionella nätverk i en ambitiös och driven miljö.
Vanliga arbetsuppgifter för en student associate är exempelvis research och inläsning samt intervjuer
och undersökningar. Vidare kan det vara att skriva och förbereda rapporter och presentationer,
workshops och att hålla muntliga presentationer.
Vem vi söker
Vi söker talanger som har ett genuint affärs- och samhällsintresse, en god förståelse för drivkrafterna
inom näringsliv och politik samt ett intresse för hur kommunikation påverkar företags och
organisationers förutsättningar och handlingsfrihet. Vi förväntar oss att du är allmänbildad och håller
dig uppdaterad i svensk och internationell press. Du har goda akademiska meriter och vi ser det som
ett plus om du har företagsekonomisk eller finansiell inriktning på dina studier. Precis som vi, trivs du i
en snabbrörlig miljö med engagerade kollegor, kreativa idéer och insikter grundade i analys och fakta.
Vidare tror vi att du är en lagspelare med ett positivt mindset, att du drivs av att lösa problem och
kluriga frågeställningar. Stämmer detta in på dig? Då är vi övertygade om att du kommer att trivas hos
oss!
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställning: Heltid, betalt internship
Period: Juni - augusti 2018 eller januari – augusti 2018 (Specificera gärna i din ansökan eller i
ansökningsmailet om du även är intresserad av att komma in och jobba redan under vårterminen)
Ansökan skickas till: CV, personligt brev och eventuella intyg skickas med rubriken Student
Associate Summer till HR@jklgroup.com
Sista ansökningsdag: 14 oktober 2018

