Studenterinstruktorer ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi søger studenterinstruktorer inden for
uddannelserne; HA / BSc(B), GMM og BDE i nedestående fag:
HA og Bsc(B)
●

Statistik og Business Statistics

●

Matematik og Mathematics

●

Eksternt årsregnskab og Financial Accounting

●

Global Bying Behavior

●

Organisationsadfærd og Organisational Behavior

●

Forretningsudvikling med Informationssystemer og Business Development with
information systems

GMM
●

Drawing

●

Team building

●

Statistics

Ansøgningsfrist:
17. juni 2019
Institut/fakultet/VDområde:
Aarhus BSS
Faglig kontaktperson:
Jan Laursen
Studieleder
+4587166972
Forventet
tiltrædelsesdato:
01-09-2019

BDE
●

Anvendt matematik

●

Afsætning og økonomi

●

Web technologies

●

IT support / vejledning (ikke decideret undervisning)

Vi søger studerende, som selv har gennemført kurset. Fremsend motiveret ansøgning
inklusiv kort CV, som er relevant for ansættelsen. Stillingerne er tidsbegrænsede og
ansættelse sker normalt op til 2 år, evt. med mulighed for forlængelse eller varig
ansættelse.
Instruktoransættelsen foregår ud fra en helhedsvurdering af de enkelte ansøgere, hvori
der bl.a. lægges fokus på elementer som karakterniveau, indsigt i faget og færdigheder
i og praktisk forståelse for faget og øvrige pædagogiske erfaringer.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte uddannelseskoordinator Inger Mørch Hauge
ingerh@btech.au.dk til uddannelserne HA og BSc(B).
Til uddannelsen GMM kan du kontakte lektor John Bang Mathiasen
johnbm@btech.au.dk, og hvis det drejer sig om spørgsmål til BDE studiet, er du
velkommen til at kontakte viceinstitutleder Jan Laursen janl@btech.au.dk.
Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr.
rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Regitze Arnbjerg, tlf.: 8715
2174, e-mail: rma@au.dk
Arbejdssted
Birk Centerpark 15, 7400 Herning
Kvalifikationskrav
Ansættelsen som studenterinstruktor er betinget af, at ansøgeren senest i begyndelsen
af ansættelsesperioden gennemfører fakultetets kursus om holdundervisning for
instruktorer/studenterundervisere, ved Center for Undervisning og Læring.
Formalia
●

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og SUL
(studenterundervisere).

●

Ansøgningen skal vedlægges studieindskrivningsbekræftelse samt
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karakterudskrift.
●

Ansøgning samt bilag sendes online via nedenstående link.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under
stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.
Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i
uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og
globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for
39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6
mia. kr. Læs mere på www.au.dk
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