
 

PROJEKTLEDER TIL SL SKIING TRIP 2020 
 

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. 

 

SL Skiing Trip er Danmarks største skitur for studerende, som giver muligheden for at få en helt uforglemmelig oplevelse 

i sneen sammen med venner og studiekammerater! Skituren er en af årets helt store sociale begivenheder, fyldt med 

masser af sjov på ski og snowboard, hygge, nye venskaber og fantastisk afterski-stemning! 

 

Avoriaz? Tignes? Val d’Isère? Mulighederne er mange, og du vil i høj grad få indflydelse på næste års destination. Til at 

koordinere SL Skiing Trip 2020 søger vi to sneglade studerende fra Aarhus BSS, som ønsker at sætte sit præg på skituren 

og samtidigt tilegne sig erhvervsrelevant erfaring med projektledelse. 

  

Som projektleder vil dine arbejdsområder omfatte: 

·  Overordnet ansvar for planlægning, koordinering og eksekvering af SL Skiing Trip 2020 

·  Rekruttering og ledelse af skiguider 

·  Logistisk koordinering af ud og hjemrejse 

·  Partnerkontakt- og samarbejde 

 

Til gengæld tilbyder vi: 

·  Et studierelevant job med mulighed for personlige 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 

  

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.  

 

mailto:nd@studenterlauget.dk

