
Studiejob: Ansvarlig for buddyordning i 
Studenterrådet 
 
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 ansvarlig for en buddyordning pr. 1. august 2020.  
 
Vil du have et studiejob, hvor du får lov til at udvikle og implementere buddyordninger på tværs af 
Aarhus Universitet? Som ansvarlig for Studenterrådets buddyordning får du mulighed for at 
forbedre trivslen for de nye studerende på universitetet.  
 
Du kommer til at indgå i Studenterrådets sekretariat, hvor medarbejdere såvel som 
studenterpolitikere arbejder tæt sammen for at fremme de studerendes vilkår. 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. 
 
Stillingen er nyoprettet, hvorfor du forventes aktivt at være med til at præge din stilling.  
 
Dine primære arbejdsopgaver:  
 
Du bliver ansvarlig for en nyoprettet buddyordning på Aarhus Universitet, som har til formål at 
forbedre trivslen for førsteårsstuderende. Opgaverne tæller blandt andet: 
 

• Sondering af de eksisterende mentor-ordninger på universitetet 
• Identificere behov på fakultets- og studieniveau  
• Hvervning og koordinering af frivillige  
• Udvikling og implementering af buddyordningen 
• Evaluering af projektet i samarbejde med interne og eksterne partnere  

  
Forventninger: 
Du er studerende og har gerne to år eller mere tilbage af din uddannelse. Du kan arbejde 
opsøgende og struktureret. Du kan begå dig på fakultets- såvel som frivilligniveau. Du kan holde 
mange bolde i luften. Du har lyst til et job med meget ansvar, hvor du får muligheden for at gøre 
noget godt for dine medstuderende. 
 
Praktiske forhold: 
Vi aftaler sammen, hvordan din arbejdstid skal forvaltes, men 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 8 timer ugentligt.  
Det forventes, at man som minimum bruger 75% af sine timer på Studenterrådets kontor. 
 
Stillingen er tidsbegrænset og ophører ved udgangen af 2021.   
 
Ansøgning med CV og eventuelle anbefalinger sendes i én samlet pdf til sekretariatsleder Bjørn 
Schou Madsen på mailen generalen@sr.au.dk senest onsdag d. 22. juli. Samtalerne forventes 
afholdt mandag d. 27. juli. 
Hvis du vil vide mere om stillingen, skal du være velkommen til at ringe til sekretariatslederen. På 
5051 5634  
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