Deltidsjobb våren 2020 for NTNU Karriere

Studentassistenter på sosiale medier og på stand
NTNU Karriere er studentenes karrieretjeneste ved NTNU. NTNU Karriere tilbyr kurs, foredrag og veiledning
innenfor områdene utdanningsvalg, studievaner, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking. NTNU Bridge er
vår karriereportal som kobler studenter og arbeidsliv. Her kan NTNU-studenter søke etter relevant jobb, praksis
eller oppgavesamarbeid.

Som studentassistent på sosiale medier og på stand får du muligheten til å presentere
NTNU Karriere sitt tilbud og lage innhold i sosiale medier som kan inspirere andre til å se
sine karrieremuligheter. Arbeidet er variert, gøy og du møter mange mennesker!
Dine oppgaver vil være å:
 skape innhold som engasjerer i våre kanaler på Instagram og LinkedIn. Intervjue
studenter og arbeidsgivere, skrive saker og publisere innhold.
 stå på stand og presentere NTNU Karriere sitt tilbud.
 bidra i et lite redaksjonelt team i vår satsing på sosiale medier.
Vi ønsker at:
 du liker å formidle
 du har gode kunnskaper i norsk og engelsk både muntlig og skriftlig
 du er aktiv bruker av sosiale medier
 du er aktiv student ved NTNU våren 2020
 du er idérik og liker å snakke med andre mennesker
Det er også bra om du har:
 kjennskap til publisering i sosiale medier og det å jobbe mot en målgruppe
 bredt nettverk, og kjennskap til ulike muligheter og aktiviteter på NTNU
Vi kan tilby deg:
 en kreativ og utviklende jobb i samarbeid med andre
 mulighet for fleksibel arbeidstid
 opptil 20 % stilling (80-120 timer pr. semester). Du må forvente varierende
arbeidsmengde gjennom ansettelsesperioden, men vi tar hensyn til dine studier og
det er ikke arbeid i eksamensperioden
 lønnstrinn 22 etter statens regulativ (kr 159,38 pr. time)
 oppstart januar 2020. Det er ansettelse for ett semester av gangen, men det kan være
mulighet til å få forlenget arbeidsforholdet
 tilgang til Adobepakken

Send oss en CV og kort søknad som inneholder:
 hva som gjør at du har lyst til å jobbe hos oss
 hvorfor du er rett person for jobben
 hvilke karriererelaterte tema du tror studenter har lyst til å vite mer om, og hvordan
du kan formidle det i sosiale medier

Arbeidssted: Trondheim.
Søknadsfrist: 29. november 2019.
Søknad vedlagt CV sendes på e-post til karriere@ntnu.no. Skriv «studentassistent» i
emnefeltet.
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Cecilie Baar på cecilie.baar@ntnu.no

https://www.ntnu.no/karriere

