
 

ER DU STUDENTERLAUGETS NYE 
MANAGING DIRECTOR? 

 
Vil du gå forrest i bestræbelsen på at skabe Danmarks bedste studiemiljø? Trives du i et dynamisk miljø, 

hvor der skal træffes store beslutninger? Så har vi måske Danmarks bedste studiejob til dig. 

Studenterlauget søger lige nu en kompetent studerende til stillingen som Managing Director.  

 

Studenterlauget er en studenterdrevet organisation af studerende for studerende. På den årlige 

generalforsamling vælges foreningens bestyrelse blandt medlemmerne (studerende på Aarhus BSS), som 

har det overordnede strategiske ansvar for Studenterlauget. I stillingen som Managing Director refererer 

du til en hver tid til den siddende bestyrelse, der udgør en vigtig sparringspartner i det daglige.  

 

Som øverste ansvarlige for driften af Studenterlauget vil dit job indebære både driftsmæssig og strategisk 

ledelse. Du vil få det overordnede ansvar for Danmarks største studenterorganisation med ca. 250 ansatte 

gennem året, 4.000 medlemmer samt en årlig omsætning på ca. 18 millioner kroner. Studenterlauget 

varetager blandt andet kantinedriften af Caf’Inn på Fuglesangs Allé, fredagsbaren Klubben og adskillige 

sociale og akademiske arrangementer i løbet af året.  

 

I jobbet som Managing Director bliver du en del af ledelsesteamet, der består af seks kollegaer, som hver 

især varetager koordinerende og driftsmæssige opgaver. En stor del af dit arbejde vil derfor bestå i at 

sparre med dine kollegaer omkring udfordringerne og opgaverne i deres afdeling, hvorfor det på alle 

tidspunkter er vigtigt at have et organisatorisk og økonomisk overblik. Du vil desuden få ansvaret for at 

sikre Studenterlaugets fremtidige driftsgrundlag og har således ansvaret for den løbende dialog med 

universitetsledelsen og udvikling af foreningens forretningsområder.  

 

Vi forventer, at du: 

• er en visionær leder med fokus på medarbejderne og medlemmerne  

• er en god kommunikatør med interesse for det politiske system på Aarhus Universitet  

• har et stort personligt drive og er villig til at lægge den tid i jobbet, som kræves  

• taler dansk og er tilknyttet Aarhus BSS  

• er engageret i det sociale liv på Aarhus BSS  

 

Studenterlauget tilbyder:  

• et erhvervsrelevant studiejob med mulighed for personlig og professionel udvikling  

• et selvstændigt job med stort ansvar 

• et stort og bredt netværk, både blandt studerende og eksterne samarbejdspartnere  

• en social arbejdsplads, hvor hygge er essentielt i dagligdagen  

• fast månedsløn med fleksible arbejdstider  

 

Hvis opslaget har fanget din interesse, så send din ansøgning med vedlagt CV til nuværende Managing 

Director, Mathias Moldt Gaardbo, på mg@studenterlauget.dk senest d. 24/01-2020. Vi opfordrer til at søge 

hurtigst muligt, da vi afholder samtaler løbende. Hvis du har spørgsmål, er du ligeledes velkommen til at 

kontakte Mathias på e-mail eller telefon (+45) 6160 2001.  

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

 


