Studentermedhjælpere til kommunikation og hvervning
Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation (DJ) søger studerende, der vil være
med til at tydeliggøre, at DJ er fagforeningen og fællesskabet for alle, der studerer fag inden for journalistik, medier og kommunikation.
Du bliver en del af et stærkt team, der arbejder med hvervning og fastholdelse af studerende. Du vil få mulighed for at afprøve mange genrer af kommunikationspaletten - fx
eventkommunikation, medlemskommunikation, some og hvervning. Der er stor fleksibilitet
i stillingen, så du vil i høj grad få mulighed for at få indflydelse på dine arbejdsopgaver.
Lige nu er vi på udkig efter studentermedhjælpere i Odense, Aarhus og København.
Dine opgaver:
• Synliggøre DJ’s mange tilbud til studerende – både online, men også IRL
• Udvikle og afholde både faglige og sociale arrangementer
• Afholde stande på uddannelsesinstitutioner
• Være en del af DJ’s Call Center hvor vi ringer til nye og eksisterende medlemmer
• Samarbejde med samt assistere DJ’s aktive studenterorganisationer
Du kan:
• Lide at være opsøgende og imødekommende over for nye mennesker
• Fortælle hvad DJ står for og tilbyder studerende på tværs af studieretninger
• Arbejde selvstændigt som DJ’s udsendte – selvfølgelig i tæt sparring med teamleder og kolleger
Vi tilbyder:
• Et sjovt og godt arbejdsmiljø
• Faglig sparring og back-up i stort som småt
• En indgang til personligt netværk i medie- og kommunikationsbranchen
Tid og sted
Din arbejdstid - og tidspunkter vil variere, men i snit være ca. 5-8 timer ugentligt, dog
mere i spidsbelastninger fx omkring semesterstart. Du vil både kunne arbejde i DJ’s lokaler enten i København eller Aarhus, ude på de uddannelser, hvor DJ er repræsenteret,
men også fra dit eget hjem. Ansøgningsfrist 18.januar 2022 og tiltrædelse er hurtigst mulig, gerne 1. februar.
Vil du vide mere?
Så kontakt Patrick Mark Reimers, kommunikationskonsulent og teamleder for hvervning
på pmr@journalistforbundet.dk . Du skal sende din motiverede ansøgning og CV til
stud.org@journalistforbundet.dk
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)

