Lekolar er markedsledende nordisk totalleverandør til barnehage, skole og SFO med over 20 000
produkter i porteføljen. Vi har kontorer i Norge, Danmark, Finland og Sverige, med det norske
hovedkontoret i Tønsberg.

LEKOLAR SØKER PROSJEKTLEDER/PEDAGOG MED ERFARING FRA
TEKNOLOGI/PROGRAMMERING/E-COMMERCE & SOSIALE MEDIER
Lekolar må til enhver tid være oppdatert på de pedagogiske behov, oppgaver og utfordringer våre
kunder har for å oppnå sine fastsatte kompetansemål, eller bidra til et godt og tilrettelagt leke og
læringsmiljø.
Har du pedagogisk bakgrunn eller forståelse med evne til å presentere for elever og lærere
teknologiens utvikling? Er du godt kjent med programmering og robotikk i sammenheng med
læringsmiljøer? Du liker å arrangere workshops, messer og foredrag og ser på sosiale medier som et
arbeidsverktøy, i tillegg til å få inspirasjon av å bygge nettverk? Da er denne jobben midt i blinken for
deg.

Vi søker prosjektleder programmering/STEM/E-commerce
Du blir vår ambassadør i faget programmering, STEM og «makerkulturen» overfor våre kunder. Du får
være med på å forme en ny stilling i et viktig satsningsområde. Din viktigste oppgave er å presentere,
utdanne og inspirere elever, lærere og beslutningstakere til å kjenne trygghet for teknologien og
oppleve nytte, glede og læringsuttak via våre produkter.
Du har pedagogisk bakgrunn eller kunnskap med trygghet i å lede prosjekter, og med god kompetanse
på programmering og STEM. Du bygger lett nettverk, inviterer til workshops og messer, holder
foredrag og booker møter over hele Norge. Du bruker våre digitale plattformer som kommunikasjonsarena, og anser sosiale medier for å være en av de viktigste kommunikasjonskanalene. Du har drevet
med, eller er ikke fremmed for, bloggvirksomhet (Youtube). Kjennskap til barnehage- og skolesektoren
er en fordel.
Lekolar er stolte av å samarbeide med LEGO Education. Vi har stor tro på deres programmeringsprodukter som vil prege det visuelle i denne jobben. Du vil få opplæring som Lego Product Specialist,
samt et nordisk kollegialt fellesskap i tillegg til mange dyktige norske kollegaer. Du vil inngå i et
markedsteam med arbeidsplass på Barkåker i Tønsberg. Vi krever ferdigheter i engelsk og at du er
mobil med deler av Norge som arbeidsfelt.
Vi tilbyr en spennende stilling med gode betingelser for den rette kandidaten.
For ytterligere informasjon kontakt
Markedssjef Stine Koppang, mobil 90 50 56 95 eller e-post stine.koppang@lekolar.no
Søknad og CV sendes til ovenstående e-postadresse. Alle søknader og henvendelser behandles
konfidensielt.

