Er du Studenterlaugets nye

Projektleder for Commcase Aarhus?
Studenterlauget er Danmarks største studenterdrevne organisation, hvis formål er at skabe det
mest attraktive studiemiljø på Aarhus BSS. Vi ønsker at hjælpe studerende til den bedst mulige
start på karrieren gennem erhvervsrelevante jobs, hvor tidligere erfaring på ingen måde er et
krav, men noget vi tilbyder.
Studenterlauget er stolte af at kunne annoncere, at vi endnu engang afholder Commcase Aarhus
i 2019. Commcase Aarhus foregår over tre dage og er en case competition, der har et fokus på
business communication og marketing, der giver de studerende muligheden for at arbejde med
udfordrende real-life cases fra erhvervslivet.
I løbet af de tre dage skal de deltagende studerende løse to cases, hvor løsningerne skal afspejle
både kreativitet og indsigt i case virksomheden, inden løsningerne skal præsenteres foran et
dommerpanel. Til at stå i spidsen for projektet søger vi derfor to ambitiøse projektledere, der har
et stort drive og gåpåmod til at videreudvikle konceptet og fortsætte den positive udvikling.
For mere info om projektet, se https://studenterlauget.dk/projects/commcase-aarhus/.
Som projektleder bliver dine arbejdsopgaver blandt andet:
• Overordnet ansvar for planlægning, koordinering og eksekvering af Commcase Aarhus 2019
• Rekruttering og ledelse af frivillige medarbejdere
• Tæt samarbejde med partnere og interessenter
• Videreudvikling og optimering af konceptet
Vi tilbyder:
• Et studierelevant job med mulighed for personlig og professionel udvikling
• Praktisk erfaring med projektstyring, koordinering og ledelse
• Muligheden for at udvide dit netværk, både professionelt og socialt
• Et projektlønnet job i en dynamisk organisation bestående af ligesindede studerende
Arbejdstiden vil ligge mellem 10-15 timer ugentligt.
Kontakt
Hvis opslaget har fanget din interesse, så send en motiveret ansøgning med vedlagt CV og
vellignende billede til Nanna Ring Damgaard på nd@studenterlauget.dk. Ansøgere vil blive kaldt
til samtaler løbende, og opslaget vil blive fjernet, når vi har fundet de rigtige kandidater.
Hvis du har nogen spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte Nanna per e-mail eller telefon + 45 41
27 70 00.
Læs venligst vores “recruitment policy” på www.studenterlauget.dk, inden du søger om jobbet.

