
 

ER DU STUDENTERLAUGETS NYE 

Project Manager? 
 

Kunne du tænke dig verdens fedeste studiejob? Så er det nu, du har muligheden! 

Studenterlauget søger en struktureret og ambitiøs Project Manager til at varetage alle Studenterlaugets 
projekter. 

Studenterlauget er Danmarks største studenterorganisation. Med op mod 300 medarbejdere på årsbasis 
arbejder vi på at skabe det bedst mulige studiemiljø for vores 4.500 medlemmer og de 14.000 studerende, som 
dagligt studerer på Aarhus BSS. En af måderne hvorpå vi gør det er gennem vores projekter, som spænder over 
både akademiske og sociale events.  
 
Som Project Manager bliver du ansvarlig for projekterne, og bliver samtidig en del af Studenterlaugets 
direktion. Det betyder, at du sjældent vil møde to dage der er ens, da du vil have mange spændende og alsidige 
arbejdsopgaver på tværs af organisationen. 

Som Project Manager i Studenterlauget kommer du til at have følgende arbejdsopgaver: 

• Overordnet ledelse af Studenterlaugets projekter, herunder ansættelse, koordinering, eksekvering og 
udvikling 

• Budgettering og omkostningsstyring af de enkelte projekter 
• Medansvar for den strategiske udvikling og overordnede ledelse af Studenterlauget som medlem af 

direktionen 
• Diverse ad hoc opgaver 

Vi ser gerne, at du har følgende kvalifikationer: 

• Gode lederegenskaber med evnen til at motivere folk omkring dig 
• Stort personligt drive og engagement 
• God forståelse for at arbejde i teams samt stærk koordineringssans 
• Resultatorienteret og evnen til at håndtere flere stramme deadlines på samme tid 

 
Vi tilbyder dig et fastlønnet studiejob, hvor du kommer til at indgå i et ungt og dynamisk team, som primært 
består af studerende fra Aarhus BSS. Det betyder, at du vil få et stærkt netværk af ligesindede studerende, der 
forstår at vægte professionalismen højt uden at glemme hyggen. Derudover er arbejdet meget fleksibelt og 
selvstændigt, hvorfor du for det meste selv vil kunne strukturere din arbejdstid. Dog skal du forvente ca. 15 
timer per uge, med større belastning op til og under afvikling af projekter og mindre op til og under 
eksamensperioder. 

 
Hvis ovenstående har fanget din interesse, så send din ansøgning samt CV med vellignende billede i PDF-format 
til Thomas Egholm Mouritsen på e-mail: tm@studenterlauget.dk eller tlf: 28354166. Samtaler vil blive holdt 
løbende. 

Har du yderligere spørgsmål til stillingen er du ligeledes velkommen til at kontakte Thomas. 

 
 Læs venligst vores recruitment policy på www.studenterlauget.dk/jobs inden du søger stillingen. 
 


