Er du Studenterlaugets nye
Project Developer?
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 på ingen
måde er et krav. Derimod vægter vi motivation og ønsket om at lære, mens erfaring er noget
vi tilbyder.
Med op mod 300 medarbejdere på årsbasis arbejder vi i Studenterlauget på at skabe det bedst
mulige studiemiljø for vores 4.500 medlemmer og de 14.000 studerende, som dagligt studerer på
Aarhus BSS. Der stilles høje krav til vores årlige arrangementer, hvorfor vi kontinuerligt bestræber
os på at udvikle disse og implementere nye tiltag, som led i at sikre den højeste mulige værdi for
vores medlemmer.
For at sikre vores kontinuerlige udvikling, søger Studenterlauget derfor en ambitiøs Project
Developer til en nyoprettet stilling. Som Project Developer, vil du dagligt arbejde tæt sammen med
vores Project Manager. Arbejdsopgaverne omfatter blandt andre udvikling af Studenterlaugets
nuværende projekter og arrangementer, men du vil i lige så høj grad få frihed til at undersøge
mulighederne for at udvikle og eksekvere nye tiltag, og på den måde sætte dit personlige præg på
Aarhus BSS studiemiljø.
Kort beskrevet vil dine arbejdsopgaver blandt andre omfatte:
-

Identificering af nye udviklingsmuligheder i Studenterlauget
Udførsel af research og budgetudkast til nuværende og nye projekter
Udarbejdelse af præsentationer til ledelsen med konkrete forslag og tiltag
Eksekvering af nuværende og nye projekter og tiltag

Til gengæld forventer vi, at du:
-

Er resultatorienteret og ambitiøs i alt, hvad du foretager dig
Tænker kreativt, er grundig og velovervejet
Er analytisk anlagt og kan arbejde med kvalitativ og kvantitativ dataindsamling og -behandling

Som ansat i Studenterlauget, kommer du til at indgå 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. Derudover vil du få et
fastlønnet, fleksibelt og selvstændigt studiejob, hvorfor du for det meste selv vil kunne strukturere
din arbejdstid. Dog skal du forvente ca. 10 timer pr. uge, men vi er selvfølgelig fleksible i
eksamensperioden.
Ansøgning
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 rette 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 her inden du søger jobbet.

