ER DU STUDENTERLAUGETS NYE
PROJECT MANAGER?
Vil du være med til at skabe Danmarks bedste studiemiljø i Danmarks største Studieforening?
Trives du i et ungt og dynamisk team med ligesindede studerende, som alle brænder for at bidrage
til det faglige og sociale studiemiljø på Aarhus BSS? Så har vi måske Danmarks bedste studiejob
til dig. Studenterlauget søger lige nu en motiveret Project Manager til at stå i spidsen for
Studenterlaugets mange årlige projekter og events.
Studenterlauget er Danmarks største studenterdrevne organisation bestående af 250 ansatte og
4.500 medlemmer, 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 studiejobs,
hvorfor tidligere erfaring på ingen måde er et krav. Derimod vægter vi motivation og ønsket
om at lære, mens erfaring er noget vi tilbyder.
Arbejdsopgaver
Som Project Manager er du ansvarlig for at ansatte og onboarde Studenterlaugets
projektkoordinatorer, samt den daglige ledelse af dem. Derudover er du selv ansvarlig for mindre
events og projekter så som Studenterlaugets brush-up matematik kursus, SL baren på Northside
og forskellige interne og eksterne events.
Strategi og ledelse
Som Project Manager er du en del af Studenterlaugets ledelse, som er ansvarlig for den daglige
drift af Studenterlauget. Dette betyder du er involveret i strategiske beslutninger og initiativer, både
for Studenterlaugets projekter men også for de andre forretningsområder. En stor del af arbejdet
består i sparring og samarbejde med de andre medlemmer af ledelsen og bestyrelsen.
Vi forventer at du:
•
•
•
•

Er interesseret i projekt- og medarbejderledelse
Er en god kommunikatør, og er stærk i både skriftlig og mundtlig engelsk
Har et stort personligt drive og brænder for at bidrage til studiemiljøet
Er enten bachelor- eller kandidatstuderende på Aarhus BSS

Studenterlauget tilbyder:
• Et erhvervsrelateret studiejob med mulighed for personlig og professionel udvikling
• Et stort og bredt netværk, både blandt studerende og eksterne samarbejdspartnere
• En social arbejdsplads, hvor hygge og SL spirit er essensens af dagligdagen
• Et job med fleksible arbejdstider og fast månedsløn
Interesseret?
Hvis opslaget har fanget din interesse, så send en motiveret ansøgning med vedlagt CV og
vellignende billede til Nanna Ring Damgaard på nd@studenterlauget.dk senest d.28. november.
Hvis du har nogen spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte Nanna per e-mail eller telefon: + 45 41
27 70 00.
Læs venligst vores “recruitment policy” på www.studenterlauget.dk, inden du søger jobbet.

