
 
 

Studiejob: Grafiker i Studenterrådet 
 
Vil du have et studiejob, hvor du får erfaring med grafik, design og med en bred vifte af 
forskelligartede opgaver og udfordringer? 
 
Vi søger en ny grafiker til Studenterrådet, som er en studenterorganisation på Aarhus Universitet, 
der har til formål at arbejde for de studerendes vilkår på Aarhus Universitet.  
 
Som grafiker kommer du til at have det overordnede ansvar for Studenterrådets visuelle udtryk jf. 
designmanual, både internt og eksternt. 
Du kommer fx til at arbejde med Studenterrådets pressestrategi, vores eksterne kommunikation 
op til Universitetsvalget, Studenterhåndbogen og Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, 
samt understøttelse af Studenterrådets andre ansatte og forretningsudvalg med grafiske opgaver.  
 
Du kommer til at arbejde sammen med andre projektledere hos Studenterrådet samt frivillige, der 
har fingeren på Universitetets puls. Du vil blive kørt i stilling i begyndelsen af september, hvor du 
vil blive introduceret til opgaverne af vores nuværende grafiker.  
 
Vi forventer: 
• At du har et vist kendskab til Adobe Indesign, -Photoshop og -Illustrator. 
• At du har erfaring med produktionsstyring med eksterne leverandører. 
• At du kan læse korrektur og skrive korrekt dansk. 
• At du er både kreativ og struktureret. 
 
Vi kan tilbyde: 
• Et stærkt fagligt og socialt miljø med fokus på godt humør, gode relationer og 
muligheden for en masse sparring. 
• Du får en kontorplads på Studenterrådets sekretariat, hvor vi forventer, at du bruger 
størstedelen af din arbejdstid. Til gengæld bliver du en del af et hyggeligt miljø med 
andre unge studentermedhjælpere, der sidder med forskellige opgaver som Danmarks 
Største Fredagsbar, Studiemessen, Delfinen og kommunikation. 
 
Stillingen er lønnet med en forventet arbejdstid på 8 timer pr. uge.  
Vi er fleksible i forhold til eksamensperioder, og hvad der ellers skal passes på studiet. 
 
Ansøgning: 
Der er ansøgningsfrist søndag d. 30. august.   



Send en ansøgning, CV og eventuelle anbefalinger og produktioner til generalen@sr.au.dk 
Har du spørgsmål, kan du ringe eller skrive til: 
 
Sekretariatsleder 
Bjørn Schou Madsen 
generalen@sr.au.dk 
tlf.: 42 17 72 02 
 
 


