
 

 

VIL DU VÆRE MED TIL AT KOORDINERE DANMARKS 
STØRSTE RUSUGE? 

Har du hvad der skal til for at koordinere Studenterlaugets største årlige event, som involverer mere end 1500 mennesker? Brænder du 

for at knytte bånd mellem Aarhus BSS og nye studerende, for at sikre dem en fantastisk start på deres studieliv? Vil du være med til at 

skabe Danmarks største og bedste rusuge?  

Vi giver dig muligheden for et spændende og berigende job med masser af plads til personlig og professionel udvikling. Det er din chance 

for at teste dine evner inden for projektkoordinering, udvikle dine ledelseskompetencer samt udvikle dit netværk både fagligt og socialt.  

Dine kvalifikationer: 

• Du studerer på nuværende tidspunkt på Aarhus BSS og er tidligere rusinstruktor i Studenterlauget 

• Du er en skarp kommunikatør og flydende i både dansk og engelsk. 

• Du arbejder struktureret, er beslutsom og udviser stærk personlig drivkraft 

• Du har karisma og forstår at motivere, spare og inspirere på samme tid 

• Du er festlig og veloplagt, og føler dig godt tilpas i et dynamisk arbejdsmiljø 

 

Dine arbejdsopgaver som rusugeansvarlig: 

• Overordnet ansvar for koordinering og ledelse af Rusugen og Rusturen 2018. Herunder budgettering, økonomistyring, logistik, 

planlægning af aktiviteter og ansættelse af medkoordinatorer 

• Ansættelse af medarbejdere til Rusugen – herunder ca. 100 instruktors – og strukturering af arbejdsopgaver 

• Kontinuerlig kontakt og koordinering med Studenterlauget, Aarhus Universitet og andre vigtige interessenter. 

 

Hvis dette opslag har fanget din interesse, så send din ansøgning med vedlagt CV og vellignende billede til 

Christian Luk på cl@studenterlauget.dk senest den 12. januar 2018 Har du spørgsmål, så tøv endelig ikke med at kontakte Christian via e-

mail. 

NB: Vi søger to koordinatorer til at varetage koordineringen og eksekveringen af Rusugen på Campus Fuglesangs Allé. Det er muligt at 

ønske en specifik medkoordinator, dog kræves det at ansøgningerne sendes adskilt. 

Læs venligst vores “recruitment policy” på www.studenterlauget.dk, inden du søger om jobbet. 
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