
 

ER DU STUDENTERLAUGETS NYE  

RUSINSTRUKTOR I RUSUGEN 2018? 

 
ER DU IMØDEKOMMENDE, STRUKTURERET OG FYLDT MED ENERGI? ER DU PASSIONERET OMKRING AT GIVE NYE 

STUDERENDE PÅ AARHUS BSS DEN BEDSTE START PÅ DERES NYE STUDIE? OG KUNNE DU TÆNKE DIG EN ANDERLEDES 

SOMMER FYLDT MED MASSER SJOV OG NYE BEKENDTSKABER? SÅ ER DU MÅSKE ÉN AF DE 100 RUSINSTRUKTORER VI 

SØGER TIL RUSUGEN 2018! 

Som Rusinstruktor er det dit job at hjælpe de nye studerende til at blive godt rustet – både akademisk og socialt - til deres 

nye studieliv på Aarhus BSS. Sammen med 3-4 andre Rusinstruktorer bliver du ansvarlig for et hold nye studerende, som I på 

bedst mulig måde skal guide gennem Rusugen. 

Du er:  

● Studerende på Aarhus BSS og taler flydende dansk samt basal engelsk 

● Udadvendt, hjælpsom og entusiastisk  

● Struktureret, velforberedt, ansvarlig og opmærksom 

● God til at arbejde i teams og i stand til at samarbejde med andre Rusinstruktorer 

● Har tid og lyst til at deltage i arrangementer over sommeren 

● I stand til at deltage i introduktionsdagen d. 21. juni, Instruktordagene d. 22-24. august, Rusugen d. 27-29. 

august, Udtrækningsdag d. 6. september og Rusturen d. 14-16. september. 

 

Vi tilbyder: 

● Et sjovt, spændende og udfordrende job 

● En chance for at udvide dit akademiske og sociale netværk 

● Delt ansvar for et hold nye studerende sammen med dine medinstruktorer 

● Muligheden for at forbedre dine evner i at tale foran et større publikum  

● En helt fantastisk social oplevelse som en del af den største, fedeste og mest professionelle Rusuge i 

Danmark ☺ 

 

Kontakt 

Hvis jobbet har fanget din interesse, så send en ansøgning via dette link: https://rusuge.recruiterbox.com/jobs/fk0f5g2 

 

Vedhæft en kort motiveret ansøgning, hvor du beskriver hvorfor netop DU skal være en af de nye Rusinstruktors. Ansøg senest 

den 23. april 2018. Hvis du har nogen spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte de Rusugeansvarlige på 

rusugen@studenterlauget.dk.  

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