Er du en af Studenterlaugets to nye

Rusturansvarlige?
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 jobs, hvor tidligere erfaring på ingen måde er et krav, men noget vi tilbyder.

Vil du gerne være med til at skabe Danmarks Største Rustur og samtidigt skabe en
uforglemmelig oplevelse for ca. 1000 nye studerende på Aarhus BSS? Arbejder du
struktureret og organiseret? Har du mod på at stå i spidsen for ca. 110 instruktors og
hjælpere, samt tage ansvar – også når det ikke går helt som planlagt?
Som Rusturansvarlig har du mulighed for at tilegne dig værdifuld erfaring i projektstyring og
partnerkontakt, hvor du i samarbejde med de to rusansvarlige har ansvaret for al
koordinering og planlægning i og omkring Rusturen 2020!
Vi tilbyder:
• Mulighed for at udvikle dine kommunikations- og ledelsesevner
• Erfaring indenfor projektstyring, koordinering og partnerkontakt
• Et spændende og udfordrende job, hvor du kommer til at have ansvaret for ca. 1000
rusere, 70 instruktors og 40 hjælpere
• En chance for at udvide dit sociale- og faglige netværk
Vi forventer, at du er:
• Tidligere instruktor ved Studenterlauget
• Er struktureret, organiseret og ansvarsfuld
• Er i stand til at bevare overblikket i stressende situationer
• Er udadvendt, imødekommende og god til at motivere andre
• Fri til at deltage i Introdagen d. 18. juni, Instruktordagene d. 19.-21. august, Rusugen
d. 24.-26. august samt selve Rusturen d. 18.-20. september
Arbejdsbyrden vil være varierende over hele perioden med tiltagende arbejdsbelastning op
mod Rusturen 2020.
Kontakt
Hvis opslaget har fanget din interesse, så send gerne en motiveret ansøgning med vedlagt
CV til rusugen@studenterlauget.dk senest den 15. marts 2020. Hvis du har nogle
spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os på ovenstående e-mail.
Læs venligst vores “recruitment policy” på www.studenterlauget.dk, inden du søger om jobbet.

