
 

 

Selvstændig og engageret   

studentermedhjælper søges!  

 

Hvis du er verdens bedste til udvikling 

af content til web og SoMe, hvis du 

nyder at planlægge og afvikle events 

og er en haj til at håndtere 

administrative opgaver, så er det lige dig vi leder efter! 

 

RUC Alumne søger en ny studentermedhjælper til en alsidig kommunikationsstilling. Vi leder efter en 

der kan arbejde selvstændigt, som har gode kommunikative evner og som er i stand til at holde 

hovedet koldt og bevare overblikket i pressede situationer.  

  

RUC Alumne er en forening for alle der har taget, eller igang med at tage, en uddannelse på RUC. Vi 

skaber rammerne for et netværk for alle nuværende og tidligere RUC’ere hvor udveksling af viden og 

kompetencer kan finde sted. Nogle af vores fornemmeste opgaver er at få åbnet omverdenens øjne 

for hvor meget en RUC’er har at byde på, at bidrage til den gode fortælling om RUC’eren samt at 

skabe rum og plads til at vores medlemmer kan opnå deres fulde potentiale på den anden side af 

universitetet. Foreningen består af en frivillig bestyrelse på 7 personer samt et mini-sekretariat på 2 

studentermedhjælpere. Vi blev grundlagt i 2012 og er i dag knyttet til Kommunikationsafdelingen på 

RUC. 

  

Hvem vi søger: 

-    Dig som kan arbejde selvstændigt, er engageret og struktureret og kan tage ansvar for egne 

arbejdsopgaver 

-    Dig som er stærk i sociale medier, har en upåklagelig skrivestil og kan tæmme kommaerne 

-    Dig som kan løfte praktiske opgaver og være serviceminded både digitalt og face-to-face 

-    Dig som kan veksle mellem mange forskellige opgaver på kort tid, og samtidig kan holde 

overblik 

-    Dig som har glæde ved nye udfodringer og selv at finde på løsninger 

-    Dig som læser en bachelor eller (næsten) lige er startet på en kandidat på RUC. 

  

Arbejdsopgaver: 

-    Udvikling af content til, og administrering af, sociale medier, nyhedsbrev og hjemmeside 



 

-    Tovholder i forbindelse med planlægning og afvikling af diverse arrangementer og events, 

eksempelvis vores Specialeafleveringsfest, Generalforsamling, RUC Alumnes deltagelse i 

Årsfesten, diverse foredrag og bestyrelsesmøder 

- Rekruttering til og administration af RUC Alumnes mentorordning 

-    Fungere som bindeled mellem bestyrelsen, RUC og nuværende samt kommende alumner 

-    Administrering af foreningen og understøttelse af bestyrelsens arbejde og ideer samt 

medlemspleje 

-    Foreningens ansigt udadtil og den primære kontaktperson. 

  

De formelle rammer: 

Du bliver ansat som studentermedhjælper i Kommunikationsafdelingen på RUC. Dit arbejde foregår 

hjemmefra eller på RUC og du styrer selv dine arbejdstider. Dog har du arbejdstider når der er 

bestyrelsesmøder og diverse arrangementer. De finder både sted på RUC og i København. Du løser 

opgaver i tæt samarbejde med foreningens formand og får faglig sparring i kommunikationsafdelingen 

og hos foreningens anden studentermedhjælper. Du bliver ansat på en HK-overenskomst, stillingen er 

7,5 time om ugen, og lønnen udbetales i henhold til timesedler. 

Stillingen søges besat snarest, og opslaget tages af, når den rette kandidat til stillingen er fundet. 

Oplæring vil finde sted i juni. 

 

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at skrive til alumni@ruc.dk eller ringe til nuværende 

studentermedhjælper Ella Emilie Gehrt på 20638811. 

 

Send din ansøgning hvor du fortæller os hvilke opgaver du kan løfte og hvordan + CV med 

relevant erfaring til alumni@ruc.dk hurtigst muligt og senest d. 30. maj. Vi holder samtaler i 

uge 22 og muligvis 23. 

 

 


