
  

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD   |   aauf.dk 
Sankt Nicolaus Gade 2 - 8000 Århus C - +45 8613 8911 - +45 2987 8911 -  
aauf@aauf.dk 

 ÅUF er paraplyorganisation for 
120 lokalafdelinger af 

idébestemte foreninger, fx 
spejdere, rollespillere, politiske, 

religiøse, mellemfolkelige og 
internationalt arbejdende 

foreninger i Aarhus Kommune. 

Studentermedhjælp til åbenskoleprojekt  

Brænder du for foreningsliv og projektledelse? Så er her et super spændende og relevant 
fritidsjob. 

Projektet Det Åbne Partnerskab udvikler tilbud, der skaber gode rammer for samarbejdet mellem 
foreninger og folkeskolerne.  Projektet er udsprunget af mulighederne i forbindelse med 
folkeskolereformens tiltag om Åben skole.  

Du bliver den centrale person i et projekt med mange interessenter. Projektet er startet af Ung i 
Aarhus Nord og Århus Ungdommens Fællesråd, og køres i et tæt samarbejde med mange 
forskellige foreninger og skoler. Du skal derfor være pålidelig og garant for et højt 
informationsniveau til de mange involverede. 

Projektet løber frem til februar 2018, og der skal i den kommende periode holdes mange nye 
aktiviteter, som du skal udvikle og sætte i gang.  Du skal derfor være initiativrig og udadvendt. 

Arbejdsopgaver: 

- Udvikling af ÅUFs indsats omkring åben skole 
- Samarbejde med foreninger og skoler om åben skole-tiltag  
- Opsøgende og afdækkende arbejde i forhold til foreningernes behov 
- Udvikling af temadage til undervisningen i samarbejde med foreningerne  
- Erfaringsindsamling og dataanalyse, primært kvalitative analyser 
- Afrapportering  

 
Kvalifikationer: 

- Du har foreningsbaggrund og foreningsnetværk 
- Du har erfaring med udvikling af aktiviteter 
- Du har erfaring med projektledelse 
- Du er interesseret i folkeskoleområdet  
- Du er i gang med et videregående studie (fx lærerstuderende, formidling). 
- Du har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner. 
- Du er nysgerrig og nem at snakke med 
- Du er i stand til at arbejde selvstændigt og fleksibelt. 
- Du har gode samarbejdsevner og godt humør. 

 

Ansættelsesvilkår: 

Arbejdspladsen er placeret i ÅUF’s sekretariat. Stillingen er normeret til 20 timer om måneden i 
snit. Timelønnen er 133 kroner. Den ugentlige arbejdstid aftales løbende i henhold til opgaverne.  

Ansøgningsfrist: 

Din ansøgning inkl. CV skal sendes på mail til: job@aauf.dk, senest tirsdag den 7. marts 2017. 
Ansøgning, CV og evt. bilag skal samles i ét pdf-dokument. Samtaler afholdes d. 14 og 15. marts. 
Vi håber, at den nye studentermedhjælp kan starte hurtigst muligt derefter.  
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