
Søknad på stilling som daglig leder Prospera 

 

Jeg sender herved søknad på stilling som daglig leder i Prospera, etter å ha fått tilsendt informasjon 

om stillingen gjennom Nova Agentum. 

Mitt navn er Elisabeth Eide, jeg er 26 år, og leverer min mastergrad i rettsvitenskap denne våren.  

Jeg søker på denne jobben fordi stillingsbeskrivelsen traff noe i meg. Jeg ønsker å bidra til å utvikle 

Prospera og ved det hjelpe andre organisasjoner til å lykkes. Jeg brenner for bistand og frivillig 

arbeid, og har bred erfaring fra organisasjonsarbeid. I tillegg er jeg svært interessert i ledelse, 

strategiarbeid, og kommunikasjon.  

Jeg har erfaring med ledelse som viseformann for Juristforeningen i 2011. Her hadde jeg 

ledelsesansvar for 84 tillitsvalgte, rundt 200 medarbeidere, rundt 6 000 medlemmer og rundt 100 

arrangementer i året. Jeg hadde i tillegg ansvar for daglig drift av foreningen. Dette året økte vi 

betraktelig antall søkere til verv, kommunikasjonen utad med målrettet markedsføring, jeg startet 

opp prosjekter som Karriereportalen, arbeid med nye nettsider, skrevet ny hovedsponsoravtale, og 

bedret kontakten med andre organisasjoner. Det jeg lærte mest av dette året var å motivere andre til 

å yte sitt beste i vervet, selv om oppgavene er frivillige og noen studenter lite motiverte. 

Jeg har erfaring med bistand ved først vervet som sponsorsjef ved Jusstudentenes Humanitæraksjon 

2010, hvor vi samlet inn rundt 1 000 000 kr til Røde Kors og slo alle rekorder. I 2012 satt jeg som 

administrasjonssjef ved samme aksjonen, hvor inntektene gikk til Plan Norge. Her hadde jeg 

ledelsesansvar for rundt 50 medarbeidere. I 2013 arbeidet jeg med prosjektet Kjole For Skole, hvor vi 

samlet inn penger for å bygge skole i Kenya med organisasjonen Cigiit Manyatta, ved å samle inn 

kjoler fra hele Norge. Les gjerne blogginnlegget mitt om raushet og bistand her: 

http://ingfridlandsnes.com/2014/02/23/raushetens-maned/. 

Jeg har erfaring med organisasjonsarbeid fra styret i Juristforeningen, styret i Norges Juristforbund 

Student, i Norges Juristforbund Representantskap, og i Polyteknisk Forening Innovativt Nettverk. Her 

har jeg fått bred erfaring med hvordan ulike organisasjoner fungerer, samt god erfaring med budsjett 

og regnskaper, markedsføring, og strategitenkning. Det jeg har lærte mest av her var å jobbe for å 

skape fellesskap rundt et prosjekt. I Norges Juristforbund og i Innovativt Nettverk har jeg hatt 

ansvaret for å arrangere mentorordninger, samt arrangementer for 50 til 400 deltakere. 

Jeg har erfaring med nettverk fra å være ambassadør for Nova Agentum i to år. Her hadde jeg ansvar 

for rekruttering og arrangementer. Jeg har erfaring fra kommunikasjon ved å være aktiv på sosiale 

medier. I 2013 var jeg så heldig å bli nevnt av advokatbladet som en å følge på Twitter: 

http://www.advokatbladet.no/2013/10/140-twitrere-a-folge-pa-twitter-hvis-du-har-tid/. 

Jeg ønsker å bidra med et ungt nettverk, nye tankesett, mine erfaringer fra frivillige organisasjoner, 

samt kommunikasjon og markedsføring. Jeg ønsker å bidra til å nå målene for Prospera de neste 

årene, og skape konkrete resultater for organisasjonen. 

Jeg er tilgjengelig for intervju, dersom dere skulle ønske å innkalle til det. 

 

Med vennlig hilsen Elisabeth Eide 
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