
 
 

 
 

Stillingsopslag: 2 Studieambassadører søges på KEA - 2019 
 
Teknisk Landsforbund har brug for din hjælp til, hvordan vi kan blive endnu bedre til at møde 
de studerende på dit KEA. Som studieambassadør i TL har du derfor en meget vigtig funktion, 
som den, der hele tiden gør os opmærksom på, hvad de studerende er optaget af. 

Om jobbet 

 Du kommer med gode og kreative ideer til, hvordan vi sammen kan få nye medlemmer 
og give dem værdi 

 Du repræsenterer TL ved f.eks. messer, stande og arrangementer på KEA 
 Du deler og poster TL’s budskaber og arrangementer på sociale medier såvel som på 

studiestedet 

Om dig 

 Du kan godt lide at snakke med folk og har nemt ved at skabe nye relationer 
 Du synes, det er vigtigt at være medlem af en fagforening og vil gerne give budskabet 

videre til dine studiekammerater 
 Det er en fordel, hvis du har et stort netværk på dit studiested, f.eks. fordi du er aktiv i 

de studerendes råd, fredagsbaren eller andet 
 Du har minimum et år tilbage på studiet 

Vi tilbyder 

 Et udviklende job, hvor du får mulighed for at udvikle dine præsentations- og 
relationskompetencer 

 Mulighed for selv at tilrettelægge arbejdsopgaver og arbejdstid 
 20 timers arbejde per måned til 160,80 kr. i timen 
 Værdifuld erfaring til dit CV og din LinkedIn 

Vil du vide mere? 

Læs mere om Teknisk Landsforbund på www.tl.dk eller på facebook.com/tlstuderende.     
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Jannik Stage på tlf. 20814200 eller                     
Maria Madsen på tlf. 51572404, begge fra afdelingen Uddannelse og Karriere. 

Er du interesseret, send da din ansøgning og dit CV til HR-personale@tl.dk og skriv ”Ansøgning 
studieambassadør på KEA” i emnefeltet. 

Ansøgningsfrist torsdag den 21. februar 2019 

Samtaler afholdes onsdag den 6. og torsdag den 7. marts 2019 

Tiltrædelse fra 15. marts 2019 

TEKNISK LANDSFORBUND er en fagforening for ca. 30.000 kreative specialister, der arbejder inden for 
teknik, design og byggeri. Der er ni lokale afdelinger med a-kasse og et forbundskontor. 


