
 

 

Studentermedhjælper til Rettighedsmidler 

Dansk Journalistforbund – Medier og Kommunikation (DJ) søger en dygtig og effektiv 
studentermedhjælper til fordeling af rettighedsmidler. 

Mange af DJ’s medlemmer skaber ophavsretligt beskyttede værker som led i deres daglige arbejde. DJ 
rådgiver medlemmerne om alle spørgsmål om ophavsret og varetager medlemmernes interesser 
generelt inden for området. DJ fordeler også midler, som kommer fra kollektive aftaler om brug af 
ophavsretligt beskyttede værker. Midlerne fordeles til medlemmerne og andre rettighedshavere. 

Afdelingen Rettighedsmidler modtager og viderefordeler ophavsretsmidler til rettighedshavere og da 
vores nuværende studentermedhjælper stopper, søges der en ny til jobbet. 

Arbejdsopgaverne vil f.eks. være følgende: 

• Administration af ophavsretsmidler  

• Gennemgang af dokumentation fra ansøgere  

• Udarbejde data i Excel til ansøgere 

• Skriftlig kontakt til ansøgere 

Vi søger en engageret studentermedhjælper med følgende kompetencer:  

• Struktureret tilgang til arbejdsopgaverne og god til at planlægge egen tid  

• God balance mellem at være effektiv og grundig 

• Godt humør og fleksibel i sin tilgang til arbejdet  

• Kritisk og reflekterende i opgaveløsningen 

• Trives med arbejdsopgaver, der kan være rutinepræget 

• God til Excel og Outlook 

Du bliver en del af et team på fire engagerede og dygtige medarbejdere, som på trods af en travl 
hverdag har et godt socialt sammenhold, hvor man hjælper hinanden.  

Du er en engageret studerende som sandsynligvis er i starten af dit studie. 

Ansøgning og ansættelse 

Arbejdstiden er 15 timer om ugen. Arbejdet aflønnes i henhold til vores studenteroverenskomst. 
Bemærk, at vi er fleksible med hensyn til tilrettelæggelsen af arbejdstiden og vil altid opfordre dig til at 
prioritere studiet først. Arbejdstimerne skal ligges inden for tidsrummet kl. 9.00-18.00, mandag til fredag 
og arbejdssted er Gammel Strand 46, 1202 København K. 

Du kan læse mere om arbejdet med fordeling af Rettighedsmidler på DJ’s hjemmeside 
https://journalistforbundet.dk/ophavsret. 

Så send en ansøgning til mailadressen hr3@journalistforbundet.dk mærket ”Studentermedhjælper 
Rettighedsmidler” 

Ansøgningsfrist: mandag den 27. september 2021 kl. 12.  



Ønsker du yderligere information om jobbet, bedes du kontakte Fordelingsansvarlig Tine Lykke Laursen 
eller Økonomichef Peter Reich på tlf. 3342 8000. 

 

Når du søger job hos DJ, behandler vi dine personoplysninger. Vi opfordrer dig til kun at sende os personoplysninger, som er 
nødvendige. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her Behandling af persondata når du søger job 
i Dansk Journalistforbund (journalistforbundet.dk) 

I Dansk Journalistforbund er vi ca. 65 ansatte til at betjene vores ca. 18.000 medlemmer, der alle er beskæftiget med journalistik, 
medier og kommunikation. Vi sikrer medlemmerne de bedste arbejdsforhold og kompetencer, og vi arbejder for, at medier og 
kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet.  
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