Kommunikationsstærk og selvstændig studentermedhjælp til
Skole og Forældre København
Skole og Forældre København søger en studentermedhjælper, der kan være med til at formidle
vores budskaber samt bistå med ad hoc opgaver 10 til 15 timer ugentligt. Timetallet kan
variere, og sammen tilpasser vi jobbet til dit studie.
Vi forestiller os, at du er i gang med en kommunikationsfaglig- eller læreruddannelse gerne
kombineret med it eller pædagogik. Du interesserer dig for den danske folkeskole og er ikke
bange for at tage fat på nye opgaver. Vi har brug for, at du hurtigt kan:
• planlægge seminarer, møder og kurser
• forfatte egne oplæg til artikler og nyhedsbreve ud fra den skolepolitiske situation i
København
• interviewe relevante personer og omsætte dette til artikler
• tage en opgave videre, selvom den ikke er færdigdefineret
• være fleksibel, da vi i spidsbelastede perioder har mere brug for din hjælp
• skrive og redigere i CMS for hjemmesiden – værktøjet Drupal, eller er villig til at lære
det
• Skrive og lave liv omkring vores Facebookside
Vi tilbyder dig:
• Viden om folkeskolen i København Kommune
• Indsigt i hvordan en organisation som Skole og Forældre arbejder
• Erfaring til dit CV i en retning du ønsker det
• Omsætte din teori til praksis
Dine forestående opgaver er:
• Fungere som sekretær og medhjælper for vores bestyrelse
• Gå til hånde ved vores bestyrelsesmøder, sikre indkøb, oprydning og skrive referat
• Skrive artikler til vores blad Skole & Forældre København
• Planlægge kursus, tema – og seminardage
• Opdatere vores Facebookside og hjemmeside
• Udsende nyhedsbreve
Du skal kunne arbejde selvstændigt med lidt sparring fra bestyrelsen, som alle er frivillige. Læs
mere om os her: http://www.skole-foraeldre-kbh.dk/
For at sikre at der er daglig sparring, vil din arbejdsplads blive i et kontorfællesskab på
Østerbro med Brug Folkeskolen.
Ansøgning med en af dine produktioner (artikel eller lign.) og CV sendes senest d. 2. februar
2018 kl. 12 til formand for Skole og Forældre København jens@skole-foraeldre-kbh.dk. Hvis
du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte vores nuværende
studentermedhjælper Ida Kjellin på tlf. 2459 6768 eller formand for Skole og Forældre
København Jens Schjødt Thorsen på tlf. 4082 0509
Du vil få en grundig introduktion til arbejdet fra vores nuværende studentermedhjælper.
Vi afholder samtaler løbende. Ansættelse snarest muligt.

