SPT
Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler
The Danish Association of Cosmetics and Detergent Industries

Selvstændig og systematisk studentermedhjælp til brancheforening i udvikling
Brancheforeningen SPT søger en dygtig studentermedhjælp, som kan hjælpe os 15 timer om ugen
med administrative opgaver i en travl og inspirerende hverdag.
Du bliver del af et lille sekretariat, der arbejder tæt sammen i en spændende branche med
varierende opgaver. Du får både ansvar for dine egne opgaver og for opgaver, som du skal løse
sammen med dine kolleger og vores medlemmer.
Vi har brug for hjælp til bl.a.:
 Implementering af CRM system til medlemshåndtering
 Opdatering og vedligeholdelse af dokumentarkiv på SharePoint
 Håndtering og besvarelse af medlemshenvendelser
 Udsendelse af nyhedsbreve
 Opdatering af hjemmeside
 Afholdelse af arrangementer, med fokus på planlægning, koordinering og praktisk hjælp
 Samarbejde med økonomi- og it-afdeling
 Mindre oversættelsesopgaver (engelsk)
 Diverse ad hoc opgaver
Vi lægger vægt på at du er:
 Selvstændig
 Systematisk
 Har flair for it og hjemmevant i Office pakken
 Fleksibel
 God til at have mange bolde i luften på én gang
Vi forestiller os, at du er i gang med din uddannelse på universitet eller professionshøjskole og har
læst i minimum to år. Arbejdstiden er 15 timer om ugen inden for normal arbejdstid. Løn efter aftale.
Vi har en dejlig frokostordning.
Er du interesseret, så send en kort ansøgning samt CV til adm. direktør Helle Fabiansen hf@spt.dk
senest 24. juli 2017. Vi håber, at du kan starte senest 15. august. Har du spørgsmål, er du velkommen
til at kontakte adm. direktør Helle Fabiansen på tlf. 26 89 30 27, hf@spt.dk
SPT er en brancheforening for producenter, importører og distributører af kosmetik, plejeprodukter
og produkter til vaske- og rengøringsbranchen. Vi driver et sekretariat på fem dygtige og engagerede
medarbejdere og hjælper vores 80 medlemmer med politisk interessevaretagelse, lovgivning, teknisk
rådgivning og myndighedskontakt. Vi afholder desuden en række konferencer, workshops og
seminarer. Vi bor hos Dansk Erhverv på Børsen i København. Læs mere på www.spt.dk
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