
 

Tjen lidt ekstra med en enkelt dags arbejde 
Vi søger hjælp fra 8-10 friske studerende til et arrangement den 30. april 2019 

 

Den 30. april får vi brug for en gruppe studerede, som vil hjælpe os med at skabe en god og let dag til 
StudieInfos arrangement hos VIA og AU i Herning. Vi får brug for hjælp fra kl. 9.15-15.00 (ca.) 

Om StudieInfo 
StudieInfo afholdes af alle de videregående uddannelsesinstitutioner i Jylland og på Fyn, som sammen 
inviterer gymnasieelever ind til et studievejledningsarrangement med inspiration, dialog og oplæg. 

Opgaven 
Vi får i alt ca. 1.350 elever ind i løbet af dagen, og de kommer á to omgange. Vi får derfor brug for din hjælp 
til at sikre, at al logistik forløber gnidningsfrit. Du skal fx tage i mod eleverne ude ved bussen eller ved 
indgangen og vise dem vej til inspirationstorvet (messeområdet), hvor de starter. Derefter skal de guides ud 
i forskellige lokaler, hvor de skal høre oplæg. Om morgenen skal vi have skilte på dørene og evt. 
vejviserskilte op på campus. 

Løn 
Du får 119,18 kr. i timen + 12,5 % i feriepenge (indbetales til feriekonto). Du aflønnes af StudieInfo og skal 
blot udfylde en timeseddel efter endt arbejdsdag (sendes via mail).  

Interesseret? 
Send en mail til studieinfo@studieinfo.nu med en kort beskrivelse af dig selv (max en halv side). Vi behøver 
ikke en lang ansøgning. Det vigtigste er, at vi kan regne med, at du møder op, og at du er klar til at tage fat 
og hjælpe os med at skabe en god dag for de besøgende!  

Husk at notere dit navn, alder, mail, telefonnummer, uddannelse og uddannelsessted (vi modtager 
ansøgninger fra 17 forskellige uddannelsesinstitutioner, så det er vigtigt, at du skriver, hvor du studerer). 

Du vil efterfølgende blive kontaktet via telefon eller mail for at aftale nærmere. 

 

Læs mere om StudieInfo her: http://www.studieinfo.nu/  

 

Vi glæder os til at høre fra dig   
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