Harjoittelijaksi koulutusalan yritykseen
Haluatko olla mukana kansainvälistämässä Suomea? Sujuuko sinulta kommunikointi niin
kirjallisesti kuin suullisesti? Oletko kiinnostunut työskentelemään kansainvälisten opiskelijoiden
kanssa ja auttaa heitä sopeutumaan Suomeen?
Edunation on vuonna 2017 perustettu yritys, jonka tavoitteena on tehdä koulutuksesta Suomen
suurin vientituote. Autamme suomalaisia korkeakouluja tulemaan aidosti kansainvälisiksi ja
monikulttuurisiksi, ja teemme samalla Suomea ja suomalaista koulutusta tunnetuksi maailmalla.
Haemme nyt harjoittelijaa 4–5 kuukaudeksi Helsinkiin tai Tampereelle. Tarjoamme
mahdollisuuden harjoitteluun myös etänä.

Tehtäviisii kuuluu
Työtehtävät voidaan mukauttaa harjoittelijan osaamisalueita ja mielenkiintoa vastaaviksi.
Toivomme kuitenkin myös sinulta joustavuutta ja valmiutta vastaanottaa erilaisia työtehtäviä.
Pääasiallisia vastuualueitasi voivat olla:
•

Suomeen saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden opastaminen, ohjaaminen ja

•

tukeminen.
Opintojen sujumisen varmistaminen ja käytännön järjestelyt

•
•

Viestinnän, markkinoinnin ja hallinnon avustavat tehtävät
Tiedonhankintaan liittyvät tehtävät

•
•

Sosiaalinen media ja sisällöntuotanto eri kanaviin
Asiakaspalvelu englanniksi

•

Käännöstehtävät

Mitä odotamme sinulta
Harjoittelu sopii esimerkiksi liiketalouden tai turismin opiskelijalle. Koulutusalaa tärkeämpää on
kuitenkin oma kiinnostus ja halu työskennellä kansainvälisessä työympäristössä. Sinulla ei tarvitse
olla aiempaa työkokemusta. Tehtävässä menestyminen edellyttää:
•
•
•
•
•

Suomen ja englannin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa
Erinomaiset vuorovaikutustaidot
Yleisimpien toimisto-ohjelmien sekä sosiaalisen median kanavien hallintaa
Kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja oman työn organisointiin
Valmius työskennellä vaihtelevasti niin etänä kuin paikan päälläkin koulutustiloissamme
Helsingissä.

Mitä tarjoamme sinulle
Edunation tarjoaa sinulle ammattitaitoisen, joustavan ja yrittäjähenkisen työyhteisön, jossa myös
harjoittelija pääsee vaikuttamaan omiin työtehtäviinsä ja näkemään työnsä tulokset. Meillä
harjoittelijat saavat käytännönläheistä työkokemusta sekä mahdollisuuden oppia
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korkeakoulualasta ja koulutusviennistä. Harjoittelusta maksetaan
1000 € korvaus. Mahdollisuus neuvotella myös korkeakoulun harjoittelutuen vaihtoehdoista.
Harjoittelun kesto on 4–5 kk ja aloitus sopimuksen mukaan elokuussa 2022 tai sopimuksen
mukaan. Haethan paikkaa viimeistään 30.06.2022 mennessä täyttämällä hakemus sivuillamme:
https://www.edunation.co/contact-us/careers/. Paikka täytetään heti sopivan ehdokkaan
löydyttyä.

”Edunationilla olen päässyt itse vaikuttamaan työtehtäviini. Olen saanut
erinomaista tukea ja opastusta työtehtävieni suorittamiseen. Harjoittelu
Edunationilla on myös kirkastanut tulevaisuuden suunnitelmiani, ja
auttanut minua ymmärtämään millaisia työtehtäviä haluan jatkossa
tehdä.” - Elina, harjoittelija

“During my internship at Edunation, I have been able to start trusting my
skills and knowledge. The team is uplifting and motivating and I as an
intern was given time, space and support to learn and develop my
skills. Could not thank Edunation enough for this opportunity!” – Emilia,
harjoittelija
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