Vil du arbejde med social forebyggelse, fællesskaber, demokrati og meget
mere? Og vil du være en del af en arbejdsplads med højt til loftet og stejl
læringskurve?
Østifterne søger en studentermedhjælp
Østifterne er en uddelende forening, som hvert år uddeler ca. 50 mio. kr. til forskellige sociale formål,
herunder større forebyggelsesindsatser, hjælp til voldsudsatte samt børne- og ungeinddragelse.
Østifternes vision er at skabe langsigtede forandringer gennem indsatser, som udvikles og implementeres
der, hvor de kan gøre mest gavn for flest mennesker.
Som studentermedhjælp i Østifterne vil du få mulighed for at arbejde med en bred vifte af både opgaver
og projekter. Dine kompetencer vil blive sat i spil på mange måder, ligesom du vil blive udfordret og
støttet til at udvikle dem yderligere.

Eksempler på opgaver er:
•
•
•
•
•
•

Statusrapportering på projekter
Kommunikation
Sociale medier og website
Mødeplanlægning
Valg-aktiviteter
Ad hoc opgaver

Som person er du nysgerrig og vil gerne lære nyt. Du sætter en ære i at levere høj kvalitet og er ikke bange
for at spørge, hvis du er i tvivl. Du har et godt humør og kan også sige til, hvis der er noget du ikke er enig i.
Du er studerende på en videregående uddannelse og har minimum bestået første år. Du har gerne et par år
tilbage på studiet, da vi ser gensidig fordel i en længerevarende ansættelse. Hvilken uddannelse du læser er
underordnet, da det vigtigste er, at du har flair for de nævnte arbejdsopgaver.
Vi søger en kollega der:
•
•
•
•

Arbejder struktureret
Er dygtig til at skrive
Er god til at se løsninger, tage ansvar og samle tråde
Er en effektiv opgaveløser

Du kan glæde dig til at arbejde i et tillidsbaseret miljø, hvor hjertet driver værket. Det er afgørende at du
trives i en travl hverdag, og kan være fleksibel og fremmødestærk på samme tid.
Arbejdstiden er 10-15 timer om ugen med mulighed for fleksibilitet i eksamensperioder.
Vi har kontor i Nykredits domicil ”Glaskuben”, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.
Hvis du vil høre mere om stillingen eller Østifterne, er du velkommen til at kontakte projektchef Camilla
Dolberg Schmidt på 22 52 78 01 eller direktør Lars Suhr Olsen på 24 98 46 36. Ansøgningsfristen er d. 26.
november 2021 og du kan sende din ansøgning til cads@oestifterne.dk. Vi forventer at afholde samtaler i
uge 48. Vi glæder os til at høre fra dig.

