
 

 Smart Academy søger medarbejder til vores karrierecenter  
 
Vil du være en del af fremtidens efter- og videreuddannelse? Har du lyst til at være et aktivt bindeled i et 
inspirerende miljø, hvor faglighed, professionalisme og engagement er vigtige elementer? 
 
Vores karrierecenter, er udgangspunktet for vores kunder, både virksomheder og studerende, med 
udgangspunkt i deres ønsker for kompetenceudvikling og karrieredrømme. 
 
Du bliver derfor bindeleddet mellem, vores undervisere, konsulenter og vores administration. 
 
Vi søger en udadvendt og positiv ildsjæl, som vil være med til at planlægge og afvikle vores uddannelser for 
de bedste studerende i hele Danmark. Stillingen kræver, at du har et godt overblik, er serviceminded og kan 
prioritere arbejdsopgaverne i en spændende og dynamisk hverdag. 
 
Der er tale om en nyoprettet stilling, da vi er midt i en spændende udvidelse af vores forretningsmodel, 
som betyder, at vi får endnu flere studerende i de kommende år. 
 
Vi forventer, at du:  
 
• Er skarp til at kommunikere på skrift og i tale med mange forskellige mennesker 
• Kan formidle et kompliceret budskab på en enkel måde 
• Kan gribe og holde mange bolde i luften 
• Vil deltage i serviceringen af vores studerende i dagligdagen 
• Kan indgå i samarbejde med mange forskellige typer af mennesker 
• Er en tillidsskabende person med et vindende væsen og et godt humør - også når der er travlt 
 
Vi lægger vægt på at du:  
 
• Har erfaring med MS Office 365 (Word, Excel, CRM osv.)  
• Er serviceminded og proaktiv 
• Har en positiv tilgang til samarbejde med kunder og kollegaer 
• Er fleksibel og forandringsvillig med mod på at udfordre sine omgivelser 
• Er ansvarsfuld og kan arbejde selvstændigt samt deltage aktivt i team-samarbejdet 
• Kendskab til uddannelsesområdet er et plus men ikke et must 
 
Smart Academy er Erhvervsakademi SydVest’s eftervidereuddannelses afdeling. Vi afholder uddannelser i 
både Esbjerg og Sønderborg.  
 
Ansættelsesvilkår:  
Stillingen er på fuld tid og tiltrædelse ønskes snarest eller efter aftale. Løn og ansættelsesvilkår sker i 
henhold til gældende relevant overenskomst mellem Finansministeriet og forhandlingsberettiget 
organisation. Dit ansættelsessted er Esbjerg. Alle kvalificerede ansøgere uanset køn, alder og etnisk 
baggrund opfordres til at søge stillingen. 
 
Ansøgning:  
Ansøgningsfristen er 1. februar 2022. Ansøgninger modtages kun pr. e-mail til vmb@smartacademy.dk 
På grund situationen med COVID-19 i Danmark, er det usikkert, hvordan vi kan holde samtaler, men vi 
forventer at gennemføre dem løbende, og at samtalerne holdes enten virtuelt eller fysisk. 
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