Studentermedhjælp til Studievalg Nordjylland
Har du lyst til at tale med unge om deres valg af videregående uddannelse? Er du god til at
organisere og systematisere? Så er dette job måske noget for dig!
Studievalg Nordjylland søger en studentermedhjælper fra 1. oktober eller snarest muligt
herefter.
Studievalg Nordjylland vejleder om valg af videregående uddannelse og erhverv i vores
vejledningscenter i Aalborg og på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland.
De 8 faste vejledere varetager vejledningen på de gymnasiale uddannelser, og derfor søger
vi en studentermedhjælp, der kan bistå med arbejdsopgaver i vores center.
Dine arbejdsopgaver vil især være:
•
•
•
•

Indhentning, organisering og ajourføring af informationer om de videregående
uddannelser
Vejledning i centret, både telefonisk, personligt og via mail om bl.a. uddannelsesmuligheder, optagelsesregler, ansøgningsprocedure mv. samt efter og videreuddannelse
Printopgaver og diverse IT-opgaver
Andre forfaldende opgaver

Arbejdstiden vil primært være inden for centerets åbningstider og antallet af timer kan veksle
meget – typisk mellem ca. 6 og 10 timer ugentligt, som oftest er fordelt på 1-2 arbejdsdage.
Det er vigtigt, at du er fleksibel med hensyn til arbejdstider og kan møde efter aftale.
Vi søger derfor en studerende fra universitetet, der kan indgå i vores uhøjtidelige miljø og
som:
•
•
•
•
•
•

Er organisatorisk, serviceminded og praktisk anlagt
Er struktureret, præcis og grundig med arbejdsopgaverne
Har evner for og lyst til at vejlede
Kan kommunikere med mange forskellige mennesker både mundtligt og skriftligt
Er empatisk og god til at lytte
Er hurtig til at sætte sig ind i større mængder af viden og være i stand til at videregive
din indsigt på en enkel og overskuelig måde til vejledningssøgende

Du må meget gerne have erfaring med kontor- og servicearbejde og have systematisk sans
samt være omhyggelig med arbejdsopgaverne.
Du er meget velkommen til at kigge forbi i centret i Slotsgade 27 eller ringe til Majbritt
Kortegaard på tlf. 9940 3901 for nærmere oplysninger om jobbet. Du kan også klikke ind på
www.studievalg.dk/nordjylland for at læse mere om os.
Det er vigtigt, at du i din skriftlige ansøgning forholder dig til centeret og jobbet og gerne
relaterer dine kvalifikationer hertil. På baggrund af ansøgningerne udvælger vi 3-4 til
samtale.
Aflønning sker i henhold til overenskomst mellem HK og Staten, som pt. er ca. 114 kr./time
plus feriepenge.
Skriftlig ansøgning sendes senest onsdag 27. september 2017 til:
Studievalg Nordjylland
Att. Majbritt Kortegaard
Slotsgade 27
9000 Aalborg
E-mail: mko@studievalg.dk

Studievalg Nordjylland er ét af syv regionale centre under Uddannelsesministeriet, som vi har kontrakt
med - foreløbig frem til 31. juli 2018. Studievalg har til opgave at yde landsdækkende og uafhængig
vejledning om valg af videregående uddannelser. Vi tilbyder vejledning på ungdomsuddannelserne i
Nordjylland, i centret i Aalborg, via mail og telefon. Studievalg Nordjylland er administrativt tilknyttet
Aalborg Universitet

