ER DU STUDENTERLAUGETS NYE
RUSINSTRUKTOR TIL RUSUGEN 2021?
Kunne du tænke dig at bidrage til et godt, socialt studieliv, og er du klar på en spændende sommer
med masser af sjov samt et anderledes og kreativt arbejde?
Studenterlauget søger lige nu de mest imødekommende og strukturerede studerende på BSS, der
er klar til at give de nye studerende den bedst mulige start på deres nye studieliv - både akademisk
og socialt.
Som rusinstruktor kommer du, sammen med cirka 70 andre rusinstruktors, til at danne rammerne
for den absolut bedste og største rusuge og rustur i Danmark. Lyder det som noget for dig, og er
du klar til en hurtig sommer? Så se med her:
Vi forventer, at du er:

•

Studerende på Aarhus BSS og taler flydende dansk samt grundlæggende engelsk

•

Udadvendt, hjælpsom, imødekommende og entusiastisk

•

Struktureret, velforberedt, ansvarlig og opmærksom

•

God til at arbejde i teams og er i stand til at samarbejde med andre

•

Har tid og lyst til at arbejde og deltage i arrangementer hen over sommeren
Det er et krav, at du er i stand til at deltage i Introduktionsdagen d. 19. juni,
Instruktordagene d. 25. - 27. august, Rusugen d. 30. august. - 1. september og
Rusturen d. 1. - 3. oktober.

Vi tilbyder:

•

Et arbejde der er både udfordrende, givende, kreativt og sjovt

•

En chance for at udvide dit akademiske og sociale netværk

•

Medansvar for de nye studerende sammen med dit Instruktorhold

•

En fantastisk social og lærerig oplevelse som del af Danmarks Største Rusuge og Rustur

Ansøgning
Vedhæft en kort motiveret ansøgning med en beskrivelse af, hvorfor netop DU skal være en af de
nye rusinstruktors i 2021. Ansøg senest d. 2. maj klokken 23.59 via linket:
https://podio.com/webforms/24295985/1768628
Hvis du har spørgsmål til jobbet, så tøv ikke med at kontakte de Rusugeansvarlige på
rusugen@studenterlauget.dk.

