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Er du fortrolig med webkommunikation, og synes du, det er sjovt at lege med hjemmesider, grafik, video og podcast - så er du 
måske den studentermedhjælper, som vi er på jagt efter. 

ABF udvikler i øjeblikket vores digitale univers og udtryk. Samtidig vil vi gerne udkomme med vores gode nyheder og historier 
på flere platforme. Derfor søger vi en studentermedhjælper, der kan hjælpe og inspirere os. 

Hvad skal du lave? 
Som studentermedhjælper i ABF’s kommunikationsteam kommer du både til at hjælpe med driftsopgaver og udvikling. 

En central del af jobbet er opgaven med at servicere vores medlemsforeninger, der har en hjemmeside gennem os. Den tekni-
ske support tager andre sig af, men vores student skal hjælpe medlemmer med support ift. login, hjælp til redigering og flytning 
af content m.m. Arbejdet foregår i WordPress, så det er en fordel, hvis du kender til dette eller lignende CMS.  

Derudover er der løbende brug for hjælp til diverse ad hoc-opgaver, som at udarbejde eller tilrette præsentationer, foldere, fly-
ere og dokumenter. Derfor er det også en fordel at kende til Adobe CC, især InDesign, og samtidig skal du være skarp på dansk 
grammatik. 

Vores nye studentermedhjælper bliver også en central medspiller i udviklingen af vores nye hjemmeside og i forbindelse med 
produktionen af bl.a. podcasts. 

Kvalifikationer 
Du er nok et par år inde i studiet. Hvilken uddannelse er mindre vigtigt, men du har en vis erfaring inden for digitalt design, kom-
munikation eller lignende fag. 

Du kender til alverdens kommunikationskanaler og har gerne praktisk og dokumenteret produktionserfaring med bl.a. podcasts, 
hjemmesider og grafisk materiale. 

Hvis du har evnerne og lysten, er vi ikke bange for at give dig dit eget ansvarsområde, selvfølgelig altid med sparring med re-
sten af kommunikationsteamet. 

Løn- og ansættelsesvilkår 
Den ugentlige arbejdstid er på 10-20 timer, men vi tilpasser os for den rette kandidat - og du vil altid have mulighed for at holde 
fri ved eksamener m.m. Der vil måske også i et begrænset omfang være behov for at du hjælper os aften eller weekender, men 
dette aftales nærmere. 

Aflønning sker i overensstemmelse med overenskomsten for studiejob i staten. 

Send din ansøgning til personale@abf-rep.dk.

Tiltrædelse: snarest/efter aftale


