Internship virtuelt team SUFABU
Beskrivelse av stillingen:
Family Business Norway er en forening av og for familieeide bedrifter med formål om å bidra til kompetent
eierskap gjennom å skape møteplasser for læring og erfaringsutveksling. Den norske foreningen ble stiftet
september 2015, og er en del av et internasjonalt nettverk, Family Business Network International, som feiret
30 års jubileum i 2019. Family Business Norway har en liten og effektiv organisasjon med to ansatte som til
sammen utgjør 1,6 årsverk. Vi gjennomfører hvert år mellom 20-30 arrangement og sender ut nyhetsbrev til
våre medlemmer annenhver uke. FBNorway ble i slutten av 2019 deltaker i et ERASMUS+ prosjekt med formål
å bidra til erfaringsutveksling og deling av gode praksiser innen generasjonsskifte i familiebedrifter, SUFABU.
FBNorway er ansvarlig for arbeidspakke med case fra virkelige generasjonsskifter i familiebedrifter, og trenger
i den forbindelse bistand i utforming av case. https://www.sufabu.eu/
Arbeidsoppgaver:
• Gjennomføre intervju og skrive case om generasjonsskifte i familiebedrifter
• Identifisere læringspunkter i casene og gi innspill til læringsmateriell som skal utformes
• Evaluere case skrevet av andre og bidra til ferdigstillelse av disse
Kvalifikasjoner:
• Evne til å tilegne seg ny kunnskap og formidle denne muntlig og skriftlig
• Gode skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
• Kan jobbe både selvstendig og i team med andre
• Systematisk og strukturert
• Minimum 1 års studier etter videregående skole
Periode:
50% i uke 25, 26, 27, 32,33
Annen periode og stillingsprosent kan vurderes
Arbeidsted:
Det tilbys ikke fysisk arbeidssted for denne stillingen. Praktikanten vil inngå i et virtuelt team med jevnlige
online møter. Utover det forventes det at praktikanten jobber selvstendig på eget sted og eget utstyr.
Kompensasjon: Lønn basert på erfaring (fra 180 kr pr time).

Søke prosess:
Det er ønskelig at alle søkere leverer en skriveprøve på engelsk sammen med CV. Søkeren kan enten skrive en
tekst om generasjonsskifte i egen familie, eller generasjonsskifte fra 2. til 3. generasjon i Vipp basert på
dokumentaren virkelighetens arvinger. https://www.dr.dk/drtv/se/virkelighedens-arvinger_-vipp_48713
Benytt mal for case til skriveprøve.

CV og skriveprøve sendes til post@familybusinessnorway.no innen 5. juni 2020

