Stillingsopslag til studentermedhjælper i Hold Danmark Rent
Hold Danmark Rent har udviklet et nyt sponsor- og frivillighedskoncept, som hedder Ren Natur. Her kan
foreninger tjene sponsormidler på at samle henkastet affald op i deres nærområde. Dette foregår i et
samspil mellem det private erhvervsliv, kommuner og frivilligheds- og foreningslivet. Vi testede konceptet
sidste år i 4 kommuner og det gik så godt, at vi nu går ind i vores første driftsår med Ren Natur.
Det går over stok og sten og derfor søger vi nu en studerende – gerne med interesse for arbejdet med
forebyggelse af henkastet affald. Du må gerne være kommunikationsstuderende med
samfundsvidenskabelig baggrund, da vi søger en som er både er kommunikativ og metodisk velfunderet.
Du skal nemlig bruge begge evner i dette spændende arbejde.
Arbejdsopgaver
•
•
•
•
•
•

Opdatering af Ren Naturs hjemmeside (du bliver lært op)
Med at besvare mails.
At behandle data om de mange foreninger og grupper som samler affald i regi af Ren Natur.
Databehandlingen er kvantitativ og kvalitativ. (Du bliver selvfølgelig lært op)
At skrive historier om foreningernes indsats for en renere natur
At blive inspireret til vores arbejde på sociale medier
Øvrige forefaldende opgaver

Du vil blive sat godt ind i det hele og kan forvente et alsidigt studiejob med en blanding af driftsopgaver og
udviklingsopgaver.
Vi søger et menneske, som både er god til at arbejde selvstændigt og sammen med andre. Stillingen
forudsætter, at du er god til at tale/kommunikere med alle slags mennesker med glæde i tonen. Det er
nemlig enormt vigtigt for kvaliteten af den relationelle del af arbejdet, at du møder mennesker med
åbenhed, nysgerrighed og glæde, hvilket er en central del af jobbet.

Faglige kvalifikationer
•
•
•
•

Da ekstern skriftlig kommunikation er en central del af jobbet, kræver det, at du er dygtig til at
stave og skrive.
Du skal være metodisk stærk i at strukturere data af både kvantitativ og kvalitativ art.
Du skal have digitalt flair. Du vil komme til at lære at bruge Wordpress og vil arbejde med ekstern
kommunikation på sociale medier.
Du skal have analytisk tæft og kunne udlede konklusioner på baggrund af den datamængde, som
du vil være med til at bearbejde.
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Personlige kvalifikationer
•

•

•
•
•

Iderig og kreativ. Vi vil meget gerne have, at du kommer med dine tanker og ideer som et led i det
arbejde, du skal lave. Som studerende vil du have ny viden og den vil vi meget gerne hjælpe med at
få omsat aktivt i arbejdet, samtidigt med at du beriger os.
En holdspiller. Du vil arbejde på en uformel lille arbejdsplads med 4 andre mennesker, hvor du
primært vil sidde sammen med Ren Naturs meget venlige projektkoordinator. Din arbejdsdag vil
foregå i et samspil mellem jer.
Videbegærlig og nysgerrig
Undersøgende og motiveret for at lære
Udadvendt, smilende og rar

Rammer
•
•
•
•

Du vil arbejde 7 timer om ugen fordelt på 1-2 dage i tidsrummet mellem 9-16
Kontoret ligger lige overfor Svendborg Station
Frokostordning
Start i maj

Vi skal have din ansøgning senest den 23. april og gerne før. Vi ser gerne, at du allerede kan starte i
begyndelsen af maj.
Har du spørgsmål så ring til projektkoordinator Sofia Fromberg på 41750508
Ansøgningen skal sendes til sf@holddanmarkrent.dk
Vi glæder os til at modtage din ansøgning
Venlig hilsen alle i Hold Danmark Rent

Læs mere om Ren Natur på www.rennatur.org

Hold Danmark Rent, Frederiksgade 12,1 5700 Svendborg, CVR-nummer: 37297925
www.holddanmarkrent.dk

www.rennatur.org

