Er du Studenterlaugets nye
Rusinstruktor til Rusugen 2019?
Kunne du tænke dig at bidrage til et godt socialt studieliv, og er du klar på en spændende sommer
med masser af sjov, nye bekendtskaber og anderledes kreativt arbejde?
Studenterlauget søger lige nu de mest smilende, imødekommende og strukturerede studerende på
BSS, der er klar til at give de kommende studerende den bedst mulige start på deres nye studieliv
- både akademisk og socialt. Sammen med 3-4 andre Rusinstruktorer bliver du ansvarlig for et hold
nye studerende, som I på bedst mulig måde skal guide igennem studielivet på BSS samt Rusugen
og Rusturen.
Som Rusinstruktor kommer du, sammen med 70 andre Rusinstruktorer, til at danne rammerne for
den absolut bedste og største Rusuge i Danmark.
Vi forventer, at du er:
•
•
•

Studerende på Aarhus BSS og taler flydende dansk samt grundlæggende engelsk
Udadvendt, hjælpsom og entusiastisk
Struktureret, velforberedt og ansvarlig

•
•

God til at arbejde i teams og i stand til at samarbejde med andre Rusinstruktorer
Har tid og lyst til at arbejde og deltage i arrangementer hen over sommeren

Det er vigtigt, at du er i stand til at deltage i introduktionsdagen d. 20. juni, Instruktordagene
d. 21 - 23. august, Rusugen d. 26 - 28. august og Rusturen d. 13 - 15. september.
Vi tilbyder:
•
•

Et arbejde, der er både udfordrende, lærerigt og sjovt
En chance for at udvide dit akademiske og sociale netværk

•
•
•

Medansvar for de nye studerende sammen med din instruktorgruppe
Mulighed for at forbedre dine kommunikative og performative evner i større fora
En fantastisk social oplevelse som en del af Danmarks største Rusuge

Kontakt
Vedhæft en kort motiveret ansøgning med en beskrivelse af, hvorfor netop DU skal være en af de
nye Rusinstruktors i 2019. Ansøg senest d. 24. april via linket:
https://podio.com/webforms/21557247/1500089
Hvis du har spørgsmål til jobbet, så tøv ikke med at kontakte de Rusugeansvarlige på
rusugen@studenterlauget.dk.

Læs venligst vores “recruitment policy” på www.studenterlauget.dk, inden du søger om jobbet.

