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Salgsansvarlig/projektleder for                                               
Studenterrådets Studiemesse 

Studenterrådet er en studenterpolitisk interesseorganisation, der 
arbejder for bedre studievilkår for de ca. 39.000 studerende ved 
Aarhus Universitet. Vores aktiviteter spænder bredt. Fra 
studenterpolitiske kampagner over fagrådsunderstøttelse til større 
arrangementer som Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag samt 
Studiemessen. 
 

Studenterrådet ved Aarhus Universitet søger en projektleder/salgsansvarlig til vores Studiemesse pr. 
1. november 2019. 

Vil du have et studiejob med ansvar, hvor der er rum til at tænke stort og plads til mere 
selvstændighed, end de fleste studenterjob kan tilbyde? Som projektleder på vores årlige 
Studiemesse får du mulighed for at stå i spidsen for et stort og succesfuldt arrangement, som i de 
seneste år har haft omkring 15.000 besøgende og over 60 standholdere.  

Som Studenterrådets salgsansvarlig og projektleder for Studiemessen indgår du i vores 
sekretariatsteam og arbejder her tæt sammen med ansatte såvel som studenterpolitikere. Du vil blive 
en del af et miljø, hvor ideer hurtigt kan omsættes til handling, og hvor du får mulighed for at sætte dit 
eget præg på arbejdsopgaverne. 

Dine primære arbejdsopgaver: 

Arbejdet er todelt. I den ene del af dit arbejde skal du sælge messestande til vores Studiemesse og 
annoncer til vores blad Delfinen og Studenterhåndbogen.  
I den anden del af jobbet er du projektleder for vores Studiemesse. Arbejdet som projektleder for 
Studiemessen giver dig et bredt ansvar og mulighed for selv at præge messen fremover. Derudover 
indeholder stillingen bl.a. følgende opgaver: 

• Overordnet planlægning og koordinering med interne og eksterne samarbejdspartnere samt 
udarbejdelse af kontrakter hertil. 

• Agere som kontaktperson for vores udstillere både før, under og efter Studiemessen. 
• Bestilling af mad, drikkevarer og booking af lokaler. 

 
Forventninger: 
Du er studerende og har gerne to år eller mere tilbage af din uddannelse. Du kan 
arbejde selvstændigt, struktureret og formår at bevare overblikket - også i situationer, 
hvor der er meget at se til. Du har lyst til et job med meget ansvar, som kræver, at du 
er opsøgende i dine arbejdsopgaver.  
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Praktiske forhold: 
Vi aftaler sammen, hvordan din arbejdstid skal forvaltes, men vi forventer, at du er 
fleksibel og gerne tager en ekstra tørn, når der er behov for det. Vi er selv studerende 
og har forståelse for eksamensperioder og lignende.  
 
Løn og ansættelsesvilkår: I henhold til gældende overenskomst mellem 
Finansministeriet og HK. 
Der aflønnes med 15 timer ugentligt.  
Det forventes, at man som minimum bruger 75% af sine timer på Studenterrådets 
kontor.  
 
Ansøgning med CV og eventuelle anbefalinger sendes i én samlet pdf til 
sekretariatsleder Bjørn Schou Madsen på mailen generalen@sr.au.dk senest den 16. 
oktober 2019. Samtalerne afholdes i uge 43. 

Hvis du vil vide mere om stillingen, skal du være velkommen til at ringe til 
sekretariatslederen. 
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