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Jobopslag til studenterstilling som 

 
(6 t/uge) 
 

Opgaver 
Som ungdomsnetværker i PromissioYouth vil du ... 

 bære med på visionen om at bringe evangeliet over grænser. 
 engagere unge i mission. 
 være styrmanden i arbejdet med PromissioYouth - både nationalt og 

internationalt. 
 være tovholder for de frivillige i PromissioYouth. 
 arrangere stande på ungdomslejre og -konferencer. 
 stå for SoMe. 
 hjælpe til med at rekruttere frivillige, GDT'ere, volontører og deltagere på vores 

ungdomsrejse, Tselot.  
 samarbejde med andre organisationer  

Du er ... 
 studerende 
 selvstændig og god til at strukturere dit arbejde 
 iderig og innovativ 
 social, udadvendt og glad for at være sammen med mennesker 
 en teamplayer og menneskekender 
 god til at bevare overblikket og følge tingene til dørs, når der er mange bolde i 

luften 
 komfortabel ved at stille dig op og tale foran et publikum  
 godt bekendt med kirkeligt ungdomsarbejde 
 måske tidligere volontør i udlandet 
 måske indehaver af et kørekort til bil 
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 begejstret ved udsigten til at blive en del af en lille arbejdsplads med stor 
rækkevidde, hvor formålet er at bringe evangeliet til verden! 

Arbejdstid- og sted 
Din gennemsnitlige arbejdstid er 6 timer om ugen. Ud fra arbejdstimer og studietid 
tilrettelægger vi din arbejdsplan individuelt, men vi forventer, at du i travle perioder 
kan være fleksibel - ligesom vi også vil være det over for dig. Du arbejder på kontoret i 
Aarhus (TORVET, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus), men nogle af opgaverne udføres 
andre steder. 
 
Din løn som studentermedarbejder er ca. 118 kr. i timen plus feriepenge. 
 
Du begynder medio januar 2020. 

Ansøgning 
Sidder du med spørgsmål? Ring til netværkskoordinator Tuja Berg på 2452 5021. 
 
Send din ansøgning senest 8. december til tuja@promissio.dk. 
Vi forventer at afholde samtaler i slutningen af uge 50 eller i begyndelsen af uge 51. 


