
Studieambassadør på KEA 
 
Teknisk Landsforbund er fagforeningen for dig, som uddanner dig indenfor teknik, design og 
byggeri. Vi har allerede mange medlemmer på KEA, men vi kan blive mange flere. Jo flere vi 
bliver, jo stærkere bliver vi. Og så kan vi gøre endnu mere for, at du og dine medstuderende 
kan få et godt og spændende arbejdsliv efter studierne. 

Derfor søger vi nu to studerende, som har lyst til at være vores studieambassadører på KEA. 
Som studieambassadør får du mulighed for at afprøve dine præsentations-, netværks- og 
konceptudviklingskompetencer i praksis. 

Om jobbet 

 Du bliver vores øjne og ører på KEA. 
 Du kommer med forslag til relevante kurser og arrangementer, som vi kan afholde på 

skolen – og kan også få lov til at arrangere dem. 
 Du samarbejder med fredagsbaren om afholdelse af quizaften, konkurrencer o. Lign. 
 Du hjælper os med at uploade relevante budskaber og arrangementer på de sociale 

medier.  

Om dig 

 Du er studerende på KEA. 
 Du kan godt lide at snakke med folk. 
 Du er god til at få idéer og se muligheder – og til at få dem ført ud i livet. 
 Du er selvkørende. 
 Du synes, det er vigtigt at være medlem af en fagforening og vil gerne give budskabet 

videre til dine studiekammerater. 

Det er vigtigt, du kan se nye muligheder for, hvordan Teknisk Landsforbund kan øge sin 
tilstedeværelse og synlighed på KEA. Du får grundig oplæring og gode sparringmuligheder med 
kollegaer i hele forbundet. 

Du får arbejdsplads på KEA. Du skal kunne arbejde gennemsnitligt 20 timer per måned og din 
løn fastsættes efter intern aftale. Læs mere om Teknisk Landsforbund på www.tl.dk 

Vil du vide mere? 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte afdelingsleder Nina Hallgren på mobil 51 57 24 24 
eller på nha@tl.dk 

Send din ansøgning og cv senest den 26. februar 2018 kl. 10.00 til nha@tl.dk.  
 

 
 


