
 
 

 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst søger en selvstændig, serviceminded og udadvendt studentermedhjælp til at 

deltage på aktiviteter og løse en række mindre administrative opgaver på et lille og til tider travlt sekretariat.  

Om dig 

Du læser på tredje eller femte semester på universitetet: Du har fundet dig godt til rette på dit studie, men har også nogle 

år foran dig. Du er sikker i skriftlig og mundtlig formidling, glad for at være sammen med motiverede og engagerede 

teenagere, opmærksom på at rutineopgaver skal løses med stor omhu og god til at padle i kaos. Hvis du også har bil 

eller adgang til bil er det et plus. 

 

Arbejdsopgaver 

 Assistance på aktiviteter – fra modtagelse af foredragsholdere og brygning af kaffe til registrering af fremmøde og 

afsluttende oprydning. 

 Seminarlogistik – f.eks. planlægge og bestille forplejning til 100 deltagere og overskue og håndtere lokalebehov.  

 Evaluering og opfølgning – udsende spørgeskemaer, behandle resultater og lave tilbagemeldinger 

 Administrative opgaver – håndtering af hjemmeside, korrekturlæsning, statistik på elevfremmøde, udsendelse af 

post, bestilling af infomateriale, osv. 

Arbejdstid og løn 

Arbejdstiden er varierende, men vores aktiviteter ligger i høj grad ligger uden for almindelig arbejdstid (8-16). Vi forventer 

derfor at du har mulighed for at arbejde på disse tidspunkter. Derudover skal du afse en formiddag eller eftermiddag om 

ugen til at være på vores sekretariat i Brønshøj. Arbejdslønnen er 120,50 kr. i timen plus feriepenge, og vi forventer at du 

kan arbejde i gennemsnit minimum 12 timer pr. uge 

 

Ansøgningsfrist 

Ansøgning sendes pr. mail til sekretariatschef Nynne Afzelius på nynne@ungetalenter.dk, så den er os i hænde senest 

d.1. september kl.9.00. 

Ansættelsessamtaler forventes gennemført fredag d. 5. september og første arbejdsdag er hurtigst muligt derefter. 

Eventuelle spørgsmål, bedst pr. mail, kan rettes til Nynne Afzelius. 

 

Om Akademiet for Talentfulde Unge 

Akademiet for Talentfulde Unge er et tilbud til akademisk talentfulde gymnasieelever. Det er et 2-årigt forløb som 

eleverne deltager i, sideløbende med deres almindelige gymnasieuddannelse. Vi har som målsætning at tilbyde faglige 

udfordringer, inspiration til fremtidig karriere og erhvervsvalg og et socialt fællesskab.  
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