SL festudvalg søger nye medlemmer!
SL festudvalg er en forening under Studenterlauget, som har til mål at forbedre studiemiljøet på Aarhus BSS
igennem fester, hygge og andre sociale events for og med de studerende. Derudover får man som medlem af
SL festudvalg chancen for at være med til at repræsentere Studenterlauget ved Kapsejladsen. Selvom der er
tale om en frivillig stilling, giver deltagelse i SL festudvalg dig en unik chance for at udvide dit sociale netværk
på Aarhus BSS og resten af AU.
Vi søger 20 medlemmer til dette års udvalg, som er klar på at sprede en hel masse SL-spirit på AU, og som
har interesse i at være med til at bringe os tættere sammen med vores medstuderende.
Vi tilbyder:
•

En mulighed for at blive en del af et unikt fællesskab i Studenterlauget

•

Chancen for at repræsentere Studenterlauget ved Kapsejladsen

•

En frivillig stilling med lærerig erfaring indenfor projektledelse

•

Muligheden for at udvide det sociale og professionelle netværk på AU

•

Et år fyldt med en masse sjov og glade mennesker

Vi forventer, at du er:
•

Motiveret og engageret omkring de ting du laver

•

En festlig person som elsker at skabe glæde omkring sig

•

Pålidelig og ansvarlig

•

Interesseret i at skabe et større fællesskab på Aarhus BSS og resten AU

Lyder det som noget for dig, så send din ansøgning til: slfestudvalg@studenterlauget.dk inden den 3.
oktober kl. 23.59.
D. 4. oktober afholder vi optagelsesaftenen i Klubben. Hertil skal du have forberedt et show på ca. 2
minutter, hvorefter det nye festudvalg bliver stemt ind af de andre tilstedeværende studerende, og hvor vi
præsenterer dette års festudvalg efter afstemningen.
OBS: du skal sende en ansøgning for at kunne stille op til optagelsesaften.
Link til optagelsesaftensbegivenhed: https://www.facebook.com/events/505524563529838/
Vi glæder til at modtage din ansøgning!
Læs venligst vores recruitment policy her inden du søger jobbet.

