SL festudvalg er en forening under Studenterlauget, som har til mål at forbedre studiemiljøet
på Aarhus BSS igennem fester, hygge og andre sociale events for og med de studerende.
Derudover får man som medlem af SL festudvalg chancen for at være med til at repræsentere
Studenterlauget ved Kapsejladsen. Selvom der er tale om en frivillig stilling, giver deltagelse
i SL festudvalg dig en unik chance for at udvide dit sociale netværk på Aarhus BSS og resten
af AU.
Vi søger nye medlemmer til dette års udvalg, som er klar på at sprede en hel masse SL-spirit
på AU, og som har interesse i at være med til at bringe os tættere sammen med vores
medstuderende.
Vi tilbyder:
• En mulighed for at blive en del af et unikt fællesskab i Studenterlauget
• Chancen for at repræsentere Studenterlauget ved Kapsejladsen
• En frivillig stilling med lærerig erfaring indenfor projektledelse
• Muligheden for at udvide det sociale og professionelle netværk på AU
• Et år fyldt med en masse sjov og glade mennesker
Vi forventer, at du er:
• Motiveret og engageret omkring de ting du laver
• En festlig person som elsker at skabe glæde omkring sig
• Pålidelig og ansvarlig
• Interesseret i at skabe et større fællesskab på Aarhus BSS og resten AU
Lyder det som noget for dig, så send din ansøgning til: slfestudvalg@studenterlauget.dk
inden mandag den 3. oktober kl. 23.59. Ansøgningen skal indeholde dit navn, hvilket semester
du går på og en kort begrundelse for, hvorfor du gerne vil være en del af SL Festudvalg.
Samtaler vil blive afholdt onsdag d. 5. oktober foran SL Festudvalgs formand og næstformand.
Samtalen vil komme til at tage omkring 10 min, hvoraf 3-5 minutter skal indeholde et kort
indslag, du har forberedt, som skal give et indtryk af hvem du er. Hvad du vælger at lave, er helt
op til dig selv. Til samtalen vil du derefter blive stillet et par spørgsmål.
Optagelsesaftenen kommer til at være en SLFU fredagsbar d. 7. oktober, hvor det nye udvalg
bliver præsenteret for alle til en brag af en fest.
Hvis du har nogle spørgsmål til os, er du velkommen til at sende en mail til
slfestudvalg@studenterlauget.dk
Vi glæder os til at modtage din ansøgning!
Festlige hilsner,
SL Festudvalg

