Er du den Studenterlaugers nye

Projektleder for Rusugen 2022
Har du, hvad der skal til for at koordinere Studenterlaugets største årlige event, som involverer mere
end 1.200 mennesker? Brænder du for at knytte bånd mellem Aarhus BSS og nye studerende for at
sikre dem en fantastisk start på deres studieliv? Vil du være med til at skabe Danmarks største og
bedste Rusuge? Studenterlauget søger lige nu to nye projektledere, der har mod på at varetage
introduktionsforløbet for nye bachelor-studerende på Aarhus BSS i 2022.
Vi giver dig muligheden for et spændende og berigende job med masser af plads til personlig og
professionel udvikling. Det er din chance for at teste dine evner inden for projektkoordinering, udvikle
dine ledelseskompetencer og for at udvide både dit sociale og professionelle netværk. Som
projektleder for Rusugen 2022 får du ansvaret for projektet fra start til slut, som bl.a. omfatter:
•
•
•

Det overordnede ansvar for koordinering og ledelse af Rusugen 2022. Herunder
budgettering, økonomistyring, logistik og planlægning af sociale og akademiske aktiviteter
Ansættelse af koordinatorteamet samt ca. 70 instruktors
Kontinuerlig dialog, og koordinering og forventningsafstemning med Studenterlauget, Aarhus
Universitet og andre vigtige interessenter

Vi tilbyder dig således et yderst erhvervsrelevant studiejob med et stort ansvar og god mulighed for
personlig og professionel udvikling. Du bliver en del af et socialt arbejdsmiljø, hvor hygge er
essentielt i dagligdagen. Til gengæld forventer vi, at du:
•
•
•
•
•

Er studerende på Aarhus BSS og er tidligere rusinstruktor i Studenterlauget
Er en skarp kommunikatør og taler dansk og engelsk flydende
Går struktureret til værks, er beslutsom og udviser stærk personlig drivkraft
Har karisma og forstår at motivere, spare og inspirere dine kollegaer
Er ekstrovert, festlig og føler dig godt tilpas i et dynamisk arbejdsmiljø

Arbejdet påbegyndes medio/ultimo februar og afsluttes medio/ultimo november. Arbejdsbyrden vil
variere, men er stigende frem til afviklingen af Rusugen 2022. Arbejdstiden er fleksibel og
planlægges i høj grad af dig selv i samarbejde med din medkoordinator.
Hvis opslaget har fanget din interesse, så send din ansøgning til Casper Andsager på
Ca@studenterlauget.dk senest d. 1/02-2022. Hvis du har spørgsmål, er du ligeledes velkommen til
at kontakte Casper på e-mail eller telefon (+45) 60 11 00 30.
Vi søger to koordinatorer til at varetage koordineringen og eksekveringen af Rusugen på Campus
Fuglesangs Allé. Det er muligt at ønske en specifik medkoordinator, dog kræves det at
ansøgningerne sendes individuelt.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Studenterlauget

Læs venligst vores ’recruitment policy’ på www.studenterlauget.dk, inden du søger jobbet

