
STILLINGSOPSLAG FOR LAYOUTER 
(STUDENTERMEDARBEJDER) 
 
Som en del af Promissio-teamet på TORVET i Aarhus, bliver du en del af en forankret 
missionsorganisation, som ønsker at bringe evangeliet over grænser sammen med vores 
partnere. Vi arbejder for menneskers helbred, tro og trivsel, fordi vi tror på, at det vigtigste, vi 
kan give videre her i verden, er det livsforvandlende møde med Jesus Kristus. 

Som studenterlayouter i Promissio vil du ...  

• bære med på visionen om at bringe evangeliet over grænser,  
• layoute trykt og digitalt materiale til Promissio, PromissioYouth og Global Discipleship 

Training, 
• fotografere og redigere billeder, 
• filme og redigere video, 
• planlægge og poste på sociale medier, 
• udføre forefaldende arbejde af anden karakter. 

Du er ...  

• studerende, 
• selvstændig og god til at strukturere dit arbejde, 
• skarp på layout og filmredigering, 
• i stand til at arbejde inden for rammerne af en designmanual, 
• habil bruger af Adobe InDesign, Photoshop og Premiere Pro (eller et lignende 

filmredigeringsprogram), 
• begejstret ved udsigten til at blive en del af en lille arbejdsplads med stor international 

rækkevidde. 

Arbejdstid- og sted  

Din gennemsnitlige arbejdstid er 5 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 i slutningen af marts 2020.  

Ansøgning  

Sidder du med spørgsmål? Ring til markedsførings- og sekretariatskoordinator Line Reckweg 
Nissen mellem kl. 9.30-14.00 på 7356 1260 eller skriv til line@promissio.dk.  

Send din ansøgning senest 16. marts til line@promissio.dk.  



Vi afholder samtaler fra den 17.-19. marts. 

Hent stillingsopslag som PDF. 


