Bliv ambassadør for din uddannelse og tjen lidt ekstra til studielivet!
Er du studerende på Erhvervsakademi MidtVest, har du gåpåmod, og er du motiveret for
at udbrede viden om samt interesse for din uddannelse, så kan det være dig, vi søger!
Erhvervsakademi MidtVest opretter et ambassadørkorps med 1-3 studerende pr. videregående uddannelse.
Ambassadørernes primære funktion bliver at være med til at repræsentere Erhvervsakademi MidtVest til
messer og Åbent Hus-arrangementer samt assistere med markedsføringsopgaver og sparring.
Korpset består i forvejen af ca. 15 studerende fra vores 14 forskellige videregående uddannelser. Du vil derfor
have erfarne ambassadører at trække på, og de vil være en god støtte i starten.

Hvad får du?
Som uddannelsesambassadør bliver du en del af et netværk, der i samlet flok skaber opmærksomhed
omkring Erhvervsakademi MidtVests forskellige uddannelser. Du får en unik mulighed for at:





være en del af spændende projekter og aktiviteter knyttet til studievejledning og markedsføring, fx
åbent hus, rundvisninger, messer, interviews mm.
træne dine evner i at formidle og kommunikere i øjenhøjde med interesserede unge – både i form af
én-til-én snakke og gennem oplæg
blive en del af et hyggeligt og fagligt fællesskab på tværs af uddannelserne
have et fleksibelt studiejob med gode muligheder for at præge jobbet og bidrage med selvvalgte
opgaver

Efter din ansættelse vil du blive klædt på til jobbet gennem et introforløb, hvor du bl.a. vil blive sat ind i det
videregående uddannelsessystem og høre om tidligere uddannelsesambassadørers erfaringer.

Hvad kræver jobbet?
Som uddannelsesambassadør skal du være:





imødekommende, udadvendt og have lyst til at fortælle interesserede om egne erfaringer med at
vælge og studere på din uddannelse
klar på at deltage i åbent hus arrangementer, events og messer rundt om i det midt- og vestjyske
selvstændig, ansvarlig og villig til selv at byde ind på opgaver løbende
klar på at besvare henvendelser pr. mail og telefon

Løn og praktisk
Jobbet er lønnet med en timeløn på 120 kroner. Ansættelsen er på gennemsnitlig 5-10 timer om måneden,
dog vil der være perioder med flere eller færre timer.

Ansøgningsfrist
Send en kort beskrivelse af dig selv og din motivation for jobbet til studievejleder Simone Torp på mail:
sit@eamv.dk senest søndag den 29. september 2019
Har du spørgsmål? Så hold dig ikke tilbage og ring til studievejleder Simone på tlf. 29 69 37 07 eller
kommunikationsmedarbejder Annie på tlf. 29 37 85 69

