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Vi er her for at lære – og vi kan li’ det! 

 

Maj 2019 

Studentermedhjælper næste skoleår (30 timer) 

Har du lyst til at bruge næste skoleår på at arbejde med kommunikations-, administrations- og 
eventopgaver? Er du ivrig efter at lave indhold til sociale medier? Og vil du gerne hjælpe med idéudvikling 
og planlægning af begivenheder?  

Så kan det være dig, der skal være vores studentermedhjælper næste skoleår. Stillingen er på 30 timer 
med mulighed for at komme på fuldtid ved at kombinere arbejdet med at være Studietidsmentor.  
 
Dine opgaver 
Du kommer bl.a. til at producere indhold til skolens sociale medier, og du prøver kræfter med en række 
andre kommunikationsopgaver som fx indhold til hjemmeside, tryksager, skærme og plakater. Du 
kommer også til at bidrage til planlægningen og afviklingen af de mange arrangementer på skolen. 
Samtidig skal du ikke være bleg for at hjælpe til med forskellige praktiske opgaver på 
administrationsgangen, ikke mindst i eksamensperioden. 
 
Hvem er du? 
Du går i 3.g på Roskilde Katedralskole eller blev student fra skolen i sommer og har nu lyst til et sabbatår, 
hvor du får erfaring med en lang række opgaver inden for kommunikation, administration og events - 
måske fordi du overvejer en karriere inden for felterne.  
 
Desuden forventer vi, at du:  

- færdes hjemmevant på sociale medier 
- arbejder selvstændigt, følger opgaver til dørs og overholder deadlines   
- byder ind med ideer og initiativ 
- formulerer dig fejlfrit på skrift. 

 
Ansættelsesperiode og ansøgningsfrist 
Ansættelsesperioden er næste skoleår, dvs. fra medio august 2019 til ultimo juni 2020. Vil du vide mere, 
er du velkommen til at tage fat i kommunikationschef Mette Sigtenbjerggaard.  
 
Send en kort, motiveret ansøgning til sikkermail@rks-gym.dk senest onsdag den 12. juni kl. 12. Vi holder 
samtaler i uge 25, og skal nok tage hensyn til dine eksamener.  
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