
Studiejob:
Idé-udvikler/samarbejdspartner på
Studenterrådets studieavis Delfinen
Vil du have et studiejob, hvor du får erfaring med projektledelse,
organisatoriske opgaver og journalistisk arbejde?

Vi søger lige nu en frivillig idé-udvikler til studieavisen Delfinen, som
er en avis for alle studerende på Aarhus Universitet. Vi bringer
historier, der er relevante for studerendes liv og dagligdag på og omkring universitetet.

Sparringspartnerens rolle i redaktionen er at være med i idéudviklingen af artikler og at give
løbende feedback på artikler. Dette inkluderer at være aktiv leder i redaktionsmøderne, hvor
skribenterne spiller ind med ideer og hvor I sammen gennemgår hvilke artikler der skal
arbejdes videre med. Sparringspartneren må gerne være idérig og optimistisk, samtidig med
at det er essentielt at have blik for den gode historie. Sparringspartneren hjælper alle
skribenter med deres artikler, og kommer med gode råd til: Hvad fungerer, hvad kunne blive
bedre, og hvordan skal det helt konkret ændres i artiklen? Efter en feedbackrunde er det op
til sparringspartneren at lukke artiklen af så den er klar til udgivelse.

Det kræver, at du er udadvendt, kan arbejde selvstændigt og har mod på organisatorisk
arbejde. Samtidig skal du have lysten og gå på mod til at styrke Delfinens position blandt de
studerende. Derudover kommer du dels selv til at producere indhold til hjemmeside og dels
til at vejlede skribenter og fotografer til at producere indhold, give dem konstruktiv feedback,
læse korrektur og ikke mindst publicere indholdet.

Du får mulighed for at prøve dine idéer af og sætte dit eget præg på Delfinens udformning.
Du kan fx arbejde med sociale medier og klassiske journalistiske genrer som reportager,
anmeldelser, features, portrætter og nyhedsartikler. Jobbet kan byde på mange spændende
opgaver, og du vil ligge agendaen for bladet i samarbejde med redaktionen.

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 slutningen af
august, hvor du samtidig vil være med til at lægge linjen for det næste års arbejde med
avisen.

Vi forventer:

• At du tør tage ansvar og selv er opsøgende.

• At du har et vist kendskab til de journalistiske genrer.

• At du er både kreativ og struktureret.

• At du tager hånd om og leder redaktionen.

• At du er pligtopfyldende og kan overholde deadlines.
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Vi kan tilbyde:

• Et stærkt fagligt og socialt miljø med fokus på godt humør, gode relationer og muligheden
for en masse sparring, indenfor Delfinen.

• Et stærkt fællesskab og hyggeligt miljø med andre unge studentermedhjælpere, der sidder
med forskellige opgaver som Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, Studiemessen og
grafik, som har deres arbejdsgange ved Studenterrådet.

• Der er også mulighed for at tilgå Delfinens egen kontor, hvor man kan arbejde, arrangere
møder eller samles med redaktionsgruppen.

Stillingen er på 8 timer pr. uge i det meste af året, og 4 timer pr. uge i januar og juli, hvor der
typisk er mindre travlt.

Vi er fleksible i forhold til eksamensperioder, og hvad der ellers skal passes på studiet.

Ansøgning:

Der er ansøgningsfrist torsdag d. 12. august 2021.

Jobsamtalerne forventes afholdt d. 17. august 2021

Send en ansøgning, CV og eventuelle anbefalinger og produktioner til generalen@sr.au.dk

Har du spørgsmål, kan du ringe eller skrive til:

Sekretariatsleder

Chagana Tharmakulasingam

generalen@sr.au.dk

tlf.: 20 51 10 61
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