Brænder du for HR og kommunikation?

Så bliv HR-praktikant hos Den Sociale Retshjælps Fond i Aarhus
HR- og kommunikationsstillingen er en af de vigtigste funktioner hos Den Sociale Retshjælps Fond, idet medarbejderne
er den allervigtigste ressource i en overvejende frivillig organisation som vores. Hvordan vi bedst bruger denne
ressource, vil du være med til at bestemme.
Arbejdsopgaverne indebærer bl.a.
• HR-opgaver i form af rekruttering, jobopslag, studiemesser, ansættelsessamtaler samt det at udvælge
kvalificerede kandidater
• Intern informationsformidling på vores intranet og gennem det interne nyhedsbrev
• Afholdelse af medarbejdersamtaler, herunder MUS og GRUS
• Planlægning og gennemførsel af interne undervisningsforløb
• Diverse administrative arbejdsopgaver, bl.a. udformning af det ugentlige vagtskema og planlægning af fx
personalemøder
Din profil
Du læser en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse og er interesseret i at arbejde med alle aspekter af HR og
kommunikation.
Vi forventer yderligere, at du:
• Er ansvarsbevidst, initiativrig og opsøgende
• Kan arbejde selvstændigt såvel som at indgå i et team
• Har gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner
• Er udadvendt og kan lide at arbejde med mennesker
• Kan arbejde i tidsrummet 09:00-17:00 på hverdage.
Vi tilbyder dig
• Et indblik i en bred vifte af HR- og kommunikationsopgaver. Herunder indflydelse på udviklingsprocesserne i
organisationen
• En ansvarsfuld stilling
• En mulighed for at anvende din teoretiske viden i praksis
• Et ungt og socialt arbejdsmiljø.
• Et stort plus på CV’et i form af erfaring og studierelevant arbejde.
Ansøgning
Send din ansøgning med CV, karakterudskrift og evt. referencer til sekretariatet@socialeretshjaelp.dk.
Ansøgningsfrist d. 11/5 2018. Samtaler afholdes løbende. Opstart Efteråret 2018.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 70 22 93 30 alle hverdage kl. 9-17 eller på ovennævnte
mail.
Læs mere på www.socialeretshjaelp.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Den Sociale Retshjælps Fond er en frivillig organisation der siden 2007 har hjulpet
landets udsatte borgere med juridiske- og gældsproblemstillinger. Formålet er at yde
helhedsorienteret rådgivning til borgere under indtægtsgrænsen for fri proces.

