
AF DSFI
DANMARKS STØRSTE FREDAGSBAR OG IDRÆTSDAG

BLIV EN DEL

PRÆSENTERET AF STUDENTERRÅDET & AARHUS UNIVERSITETSSPORT



Som pladsansvarlig indgår du i Projektgruppen sammen med projekt-
lederen, øvrige ansvarlige samt samarbejdspartnere om planlægning 
og opsætning af et af nordens største studenterdrevne arrangemen-
ter – Danmarks Største Fredagsbar & Idrætsdag.

Projektgruppen består af 10-12 personer og er den primære planlægningsgruppe 
bag arrangementet. Projektgruppen holder løbende møder i foråret, men derudover 
foregår en stor del af arbejdet selvstændigt.

SOM PLADSANSVARLIG FÅR DU ANSVARET FOR BLANDT ANDET:
• Planlægning af opsætning i samarbejde med projektlederen. Dette indbefatter 

flere møder på tværs af projektgrupper samt et praktisk fokus og overblik. 
• Indtegning af pladsen i form af et pladskort, som tidligere er blevet tegnet i  

MicroStation. 
• At indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere om bestilling af inventar til 

pladsen 
• Opsætning af pladsen i samarbejde med projektleder, elektrikere og andre eks-

terne samarbejdspartnere. 
• Koordinering i samarbejde med projektleder omkring nedtagelse og rengøring 

af pladsen.

FORVENTNINGER:
• Du er studerende med forståelse for, at godt samarbejde bygger på præcise af-

taler og god koordinering. 
• Det er en fordel, hvis du har erfaring med projektstyring.
• Det er en fordel, hvis du har en generel forståelse for sanitet og elektricitet, da 

du kommer til at stå for den primære koordination med gartnere og elektrikere. 
• Det er ligeledes en fordel, at du har erfaring med MicroStation, eller andre tegne-

programmer som giver dig mulighed for at tegne et pladskort.

VI SØGER EN PLADSANSVARLIG 
TIL DANMARKS STØRSTE ...

Fotos: AU FOTO

ANSØGNINGSFRIST 
MANDAG DEN 1. APRIL 2021

Ansøgningsfrist er onsdag den 1. april. Ansøgningen 
sendes til projektleder Mathias Folke Madsen på 

event@sr.au.dk. Vedlæg motiveret ansøgning samt CV 
og evt. udtalelser. Har du spørgsmål er du velkommen 

til at skrive til Mathias Folke Madsen. 

Løn og ansættelsesvilkår: I henhold til gældende over-
enskomst mellem Finansministeriet og HK.

ARBEJDSTIMER
Arbejdsbyrden er varierende, men intensiveres 
markant i august og september samt ugen op til 

DSFI. Derfor sker aflønningen også forskelligt i løbet 
af året jf. nedenstående:

Fra den 1. april til og med juli aflønnes stillingen 
med 5 timer pr. uge.

Fra den 1. august til og med september aflønnes 
stillingen med 8 timer pr. uge.

HAR DU 
OVERBLIK?
HAR DU 
OVERBLIK?
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Vi søger to baransvarlige til Danmarks Største Fredagsbar & Idræts-
dag 2021. Det er en unik mulighed for at blive en del af et af Nordens 
største studenterdrevne arrangementer. 

De baransvarlige kommer til at indgå i projektgruppen med de andre 
områdeansvarlige for Danmarks Største Fredagsbar & Idrætsdag.

SOM BARANSVARLIG FÅR DU BL.A. ANSVARET FOR:
• Indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere.
• Bestilling af drikkevarer og barelementer.
• At lave økonomiske beregninger på salg af drikkevarer.
• Ansættelse og ledelse af 10-12 barchefer samt souschefer 

Projektgruppen består af 10-12 personer og er den primære planlægningsgruppe bag 
arrangementet. Du får dermed stor indflydelse på planlægningen af et arrangement 
i fortsat udvikling og muligheden for at arbejde sammen med andre engagerede stu-
derende.

Projektgruppen holder løbende møder i foråret, men derudover foregår en stor del 
af arbejdet selvstændigt i bargruppen. Arbejdsbyrden er varierende, men den inten-
siveres markant i august og september samt ugen op til DSFI. I projektgruppen vil der, 
samtidig med planlægning af det praktiske til arrangementet, blive lagt vægt på det 
sociale sammenhold med forskellige sociale aktiviteter.
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VI SØGER TO BARANSVARLIGE 
TIL DANMARKS STØRSTE ...

ANSØGNINGSFRIST 
MANDAG DEN 1. APRIL 2021

Ansøgningsfrist er onsdag den 1. april. Ansøgningen 
sendes til projektleder Mathias Folke Madsen på 

event@sr.au.dk. Vedlæg motiveret ansøgning samt CV 
og evt. udtalelser. Har du spørgsmål er du velkommen 

til at skrive til Mathias Folke Madsen. 

Jobbet er ulønnet, men giver dig mulighed for at prøve 
dine kompetencer af i praksis, være med til at sætte 

dagsordenen og sætte præg på et af de største studie-
arrangementer i Norden.
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Vi søger to frivilligansvarlige til Danmarks Største Fredagsbar & Idræts-
dag 2021. Det er en unik mulighed for at blive en del af et af Nordens 
største studenterdrevne arrangementer. 
De frivilligansvarlige kommer samtidig til at indgå i projektgruppen 
med de andre områdeansvarlige for Danmarks Største Fredagsbar & 
Idrætsdag.

SOM FRIVILLIGANSVARLIG FÅR DU BL.A. ANSVARET FOR: 
• At udarbejde overordnet struktur for projektets frivillige i samarbejde med  

projektleder.
• Rekruttering og interne arrangementer for frivillige.
• Planlægning af antal og fordeling af frivillige.

Projektgruppen består af 10-12 personer og er den primære planlægningsgruppe bag 
arrangementet. Du får dermed stor indflydelse på planlægningen af et arrangement 
i fortsat udvikling og muligheden for at arbejde sammen med andre engagerede stu-
derende.

Projektgruppen holder løbende møder i foråret, men derudover foregår en stor del af 
arbejdet selvstændigt. Arbejdsbyrden er varierende, men den intensiveres markant 
i august og september samt ugen op til DSFI. I projektgruppen vil der, samtidig med 
planlægning af det praktiske til arrangementet, blive lagt vægt på det sociale sam-
menhold med forskellige sociale aktiviteter.
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VI SØGER TO FRIVILLIGANSVARLIGE  
TIL DANMARKS STØRSTE ...

ANSØGNINGSFRIST 
MANDAG DEN 1. APRIL 2021

Ansøgningsfrist er onsdag den 1. april. Ansøgningen 
sendes til projektleder Mathias Folke Madsen på 

event@sr.au.dk. Vedlæg motiveret ansøgning samt CV 
og evt. udtalelser. Har du spørgsmål er du velkommen 

til at skrive til Mathias Folke Madsen. 

Jobbet er ulønnet, men giver dig mulighed for at prøve 
dine kompetencer af i praksis, være med til at sætte 

dagsordenen og sætte præg på et af de største studie-
arrangementer i Norden.
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Vi søger en aktivitetsansvarlig til Danmarks Største Fredagsbar & 
Idrætsdag 2021. Det er en unik mulighed for at blive en del af et af 
Nordens største studenterdrevne arrangementer. 

Den aktivitetsansvarlige kommer samtidig til at indgå i projektgrup-
pen med de andre områdeansvarlige for Danmarks Største Fredags-
bar & Idrætsdag.

Som aktivitetsansvarlig får du ansvaret for at finde på og skabe de små og store 
aktiviteter som gør dagen til en unik oplevelse for studerende og medarbejdere. Det 
har tidligere været:

• Danmarks Uofficielle Mesterskaber i Ølbowling. 
• Beer-pong turnering.
• UNITED RUN
• Forskellige sportsaktiviteter med AU Sports samarbejdspartnere.

Projektgruppen består af 10-12 personer og er den primære planlægningsgruppe 
bag arrangementet. Du får dermed stor indflydelse på planlægningen af et arrange-
ment i fortsat udvikling og muligheden for at arbejde sammen med andre engage-
rede studerende.

Projektgruppen holder løbende møder i foråret, men derudover foregår en stor del 
af arbejdet selvstændigt i aktivitetsgruppen. Arbejdsbyrden er varierende, men den 
intensiveres markant i august og september samt ugen op til DSFI. I projektgruppen 
vil der, samtidig med planlægning af det praktiske til arrangementet, blive lagt vægt 
på det sociale sammenhold med forskellige sociale aktiviteter.

ANSØGNINGSFRIST 
MANDAG DEN 1. APRIL 2021

Ansøgningsfrist er onsdag den 1. april. Ansøgningen 
sendes til projektleder Mathias Folke Madsen på 

event@sr.au.dk. Vedlæg motiveret ansøgning samt CV 
og evt. udtalelser. Har du spørgsmål er du velkommen 

til at skrive til Mathias Folke Madsen. 

Jobbet er ulønnet, men giver dig mulighed for at prøve 
dine kompetencer af i praksis, være med til at sætte 

dagsordenen og sætte præg på et af de største studie-
arrangementer i Norden.

VI SØGER EN AKTIVITETSANSVARLIG 
TIL DANMARKS STØRSTE ...
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V.I.PV.I.P
Vi søger en backstage-ansvarlig til Danmarks Største Fredagsbar & 
Idrætsdag 2021. Det er en unik mulighed for at blive en del af et af 
Nordens største studenterdrevne arrangementer. Den backstage-an-
svarlige kommer samtidig til at indgå i projektgruppen med de andre 
områdeansvarlige for Danmarks Største Fredagsbar & Idrætsdag.

SOM BACKSTAGE-ANSVARLIG FOR DU ANSVARET FOR BLANDT ANDET:
• Koordinering og modtagelse af kunstnere 
• Opstilling og indretning af backstage-området 
• Koordinere og bestilling af forplejning til kunstnere 
• Hjælpe til med diverse ekstra opgaver 

Projektgruppen består af 10-12 personer og er den primære planlægningsgruppe 
bag arrangementet. Du får dermed stor indflydelse på planlægningen af et arrange-
ment i fortsat udvikling og muligheden for at arbejde sammen med andre engage-
rede studerende.

Projektgruppen holder løbende møder i foråret, men derudover foregår en stor del 
af arbejdet selvstændigt. Arbejdsbyrden er varierende, men den intensiveres mar-
kant i august og september samt ugen op til DSFI. I projektgruppen vil der, samtidig 
med planlægning af det praktiske til arrangementet, blive lagt vægt på det sociale 
sammenhold med forskellige sociale aktiviteter.

ANSØGNINGSFRIST 
MANDAG DEN 1. APRIL 2021

Ansøgningsfrist er onsdag den 1. april. Ansøgningen 
sendes til projektleder Mathias Folke Madsen på 

event@sr.au.dk. Vedlæg motiveret ansøgning samt CV 
og evt. udtalelser. Har du spørgsmål er du velkommen 

til at skrive til Mathias Folke Madsen. 

Jobbet er ulønnet, men giver dig mulighed for at prøve 
dine kompetencer af i praksis, være med til at sætte 

dagsordenen og sætte præg på et af de største studie-
arrangementer i Norden.

VI SØGER EN BACKSTAGESANSVARLIG 
TIL DANMARKS STØRSTE ...



Vi søger en indkøbsansvarlig til Danmarks Største Fredagsbar & 
Idrætsdag 2021. Det er en unik mulighed for at blive en del af et af 
Nordens største studenterdrevne arrangementer. Den indkøbsan-
svarlige kommer samtidig til at indgå i projektgruppen med de andre 
områdeansvarlige for Danmarks Største Fredagsbar & Idrætsdag.

SOM INDKØBSANSVARLIG FOR DU ANSVARET FOR BLANDT ANDET:

• Koordinering af det samlede indkøb til arrangementet i samarbejde med  
projektgruppen og Studenterrådets bogholder.

• Samarbejdsaftaler for madboder på pladsen og eksterne sponsorer.
• Lagerstyring i samarbejde med de baransvarlige. 

Projektgruppen består af 10-12 personer og er den primære planlægningsgruppe 
bag arrangementet. Du får dermed stor indflydelse på planlægningen af et arrange-
ment i fortsat udvikling og muligheden for at arbejde sammen med andre engage-
rede studerende.

Projektgruppen holder løbende møder i foråret, men derudover foregår en stor del 
af arbejdet selvstændigt. Arbejdsbyrden er varierende, men den intensiveres mar-
kant i august og september samt ugen op til DSFI. I projektgruppen vil der, samtidig 
med planlægning af det praktiske til arrangementet, blive lagt vægt på det sociale 
sammenhold med forskellige sociale aktiviteter.

VI SØGER EN INDKØBSANSVARLIG
TIL DANMARKS STØRSTE ...
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ANSØGNINGSFRIST 
MANDAG DEN 1. APRIL 2021

Ansøgningsfrist er onsdag den 1. april. Ansøgningen 
sendes til projektleder Mathias Folke Madsen på 

event@sr.au.dk. Vedlæg motiveret ansøgning samt CV 
og evt. udtalelser. Har du spørgsmål er du velkommen 

til at skrive til Mathias Folke Madsen. 

Jobbet er ulønnet, men giver dig mulighed for at prøve 
dine kompetencer af i praksis, være med til at sætte 

dagsordenen og sætte præg på et af de største studie-
arrangementer i Norden.

Layout: Malthe Weiss Beskos


