
 

Er du Studenterlaugets nye Business 

Relations Assistant for Commcase 2019? 

 

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 studiejobs, hvorfor tidligere erfaring ikke er et krav. 
Derimod vægter vi motivation og ønsket om at lære, mens erfaring er noget vi tilbyder. 

 
Commcase Aarhus foregår over tre dage og er en case competition, der har et fokus på business 
communication og marketing, og giver de studerende muligheden for at arbejde med udfordrende 
real-life cases fra erhvervslivet.  
 
Til denne stilling søger vi tre studerende, som er klar på at tage Commcase 2019 til nye højder. Det 
er din chance for at teste dine evner indenfor en række erhvervsrelevante opgaver som bl.a. 
fundraising, marketing, kontakt med virksomheder og andre ad hoc-opgaver. Du har med andre ord 
mulighed for at have indflydelse på en stor del af dine arbejdsopgaver og dermed arbejde med det, 
som du brænder for.  
 
Om jobbet:  

• Søge fonde til Commcase 2019  
• Søge sponsorater, herunder kontakt til eksterne virksomheder  
• Udarbejdelse og udførsel af marketing content plan 

 
Vi tilbyder:  

• Relevant erhvervserfaring  
• Udvidelse af professionelt som socialt netværk  
• En hyggelig og social arbejdsplads med masser af sparring  

 
Vi tilbyder således et yderst erhvervsrelevant frivilligt arbejde, som med sikkerhed vil give dit CV et 
boost og hjælpe dig på vej mod et job. 
 
Vi forventer af dig, at du:  

• Går struktureret til værks og udviser stærk personlig drivkraft  
• Tænker kreativt, er grundig og velovervejet  
• Udviser flair for skriftlig formidling 

Som ansat i Studenterlauget, kommer du til at indgå̊ i et ungt og dynamisk team, som primært 
består af studerende på Aarhus BSS. Det betyder, at du vil få et stærkt netværk af ligesindede 
studerende, der forstår at vægte professionalismen højt uden at glemme hyggen.  

Kontakt  
Hvis opslaget har fanget din interesse, så̊ send en ansøgning med vedlagt CV og vellignende 
billede til Trine og Sofie, som er Head Coordinators på Commcase 2019, på følgende mail: 
commcase@studenterlauget.dk. Ansøgere vil blive kaldt til samtaler løbende, og opslaget vil blive 
fjernet, når vi har fundet de rette kandidater. Hvis du har nogen spørgsmål, så tøv ikke med at 
kontakte Sofie per e-mail eller telefon: + 45 22 41 62 48.  
 
Læs venligst vores “recruitment policy” på www.studenterlauget.dk, inden du søger om jobbet.  
 


