Study Abroad ambassadör (in English: see further down!)
Logga in och sök jobbet

Uppsala universitet, Studentavdelningen
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften
är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med
samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang
gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har
40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.
Internationella kansliet vid Uppsala universitet söker Study Abroad ambassadörer
Internationella kansliet är en del av Studentavdelningen och arbetar med administration och
information om bland annat studenters möjligheter till akademiska utbyten med utländska
partneruniversitet, utlandspraktik, Minor Field Studies (MFS) och sommarskolor. Inför läsåret
2017-18 söker vi studenter som har erfarenhet av någon av ovannämnda utlandserfarenheter.
Arbetsuppgifter: I ett team av ambassadörer kommer du, i samarbete med Internationella
kansliet, att genomföra informationsinsatser riktade mot studenter som ännu inte deltagit i något
utbyte/utlandspraktik/MFS/sommarskola. Teamet kommer ansvara för att planera och genomföra
olika event och även genomföra mindre marknadsundersökningar åt Internationella kansliet.
Varje teammedlem förväntas arbeta omkring 100 timmar fördelade över läsåret 2017-2018.
Kvalifikationskrav: För att söka dig till teamet av utbytesambassadörer behöver du uppfylla
något av följande krav
1. Du avser att vara registrerad student vid Uppsala universitet under läsåret 2017-2018 och du
har avslutat ett akademiskt utbyte på en eller två terminer vid någon av Uppsala universitets
partneruniversitet.
2. Du avser att vara registrerad student vid Uppsala universitet under läsåret 2017-2018 och du
har avslutat en Erasmus praktik.
3. Du avser att vara registrerad student vid Uppsala universitet under läsåret 2017-2018 och du
har avslutat ett Minor Field Studies stipendium.
4. Du är en inkommande utbytesstudent från någon av Uppsala universitets partneruniversitet
och avser att studera hela läsåret 2017-2018.
Ansökan: För en komplett ansökan ska du bifoga följande två dokument
1. Personligt brev på maximalt två sidor. Följande information ska finnas lättillgängligt i ditt brev
-

Vilket ovan nämnde fyra kriterier du möter

I vilket land/partneruniversitet/organisation gjorde du ditt utbyte/praktik/MFS eller från vilket
partneruniversitet du kommer för att göra ett utbyte vid Uppsala universitet.
Hur du tror att en internationell erfarenhet har en positiv påverkan på din
utbildning/förutsättning för yrkesliv.

Förslag på aktiviteter/event som skulle bidra till att öka medvetenheten bland studenter om
deras möjligheter för utlandsstudier.
2. Curriculum Vitae
Urval: Urvalet av teamets medlemmar baseras på det personliga brevet och Curriculum Vitae
efter ansökningsdeadline. Vi avser att skapa ett team med balans avseende de fyra kriterierna,
geografisk spridning och ämnesområden.
Lön: Fast timersättning 130 kr/h mot antalet faktiskt arbetade timmar.
Kontakt: Jonathan Schalk, + 46 (18) 471 3612, jonathan.schalk@uadm.uu.se
Sista ansökningsdag: Fredag 15 september, 2017.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i
Uppsala universitets rekryteringssystem.
Anställningsform
Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
Anställningens omfattning

Deltid

Tillträde

Efter överenskommelse

Löneform

Fast timlön

Anställningen avslutas
Antal lediga befattningar

1

Sysselsättningsgrad

ca 100 timmar

Ort

Uppsala

Län

Uppsala län

Land

Sverige

Referensnummer

UFV-PA 2017/3093

Facklig företrädare

Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251

Publicerat
Sista ansökningsdag

2017-08-31
2017-09-15

Study abroad ambassador
Login and apply

Uppsala universitet, Studentavdelningen
Uppsala University is an international research university focused on the development of science
and education. Our most important assets are all the individuals who with their curiosity and their
dedication make Uppsala University one of Sweden’s most exciting work places. Uppsala
University has 40,000 students, 7,000 employees and a turnover of SEK 6,5 billion.
The International Office at Uppsala University is looking for Study Abroad Ambassadors
The International Office is part of the Student Affairs and Academic Registry Division and is
responsible for administration and dissemination of international mobility opportunities for
students at Uppsala University. We are looking for a number of students who have previous or
ongoing experience in international mobility.
Responsibilities: In a team of Study Abroad Ambassadors you will, in cooperation with the
International Office, raise awareness of the various types of international mobility available to
students at Uppsala University. The team will need to plan and execute events in a professional
manner. The team will also perform marketing research on behalf of the International Office. Each
member of the team is anticipated to work approximately 100 working hours during the academic
year 2017-2018.
Qualifications: In order to apply to join the team you will need to match one of the following four
criteria
1. You intend to be a registered student at Uppsala University during the academic year 20172018 and you have completed an academic exchange of one or two semesters at one of Uppsala
University’s partners.
2. You intend to be a registered student at Uppsala University during the academic year 20172018 and you have completed an Erasmus internship.
3. You intend to be a registered student at Uppsala University during the academic year 20172018 and you have taken part in the Minor Field Studies (MFS) program.
4. You are an incoming exchange student from one of Uppsala University’s partner universities
for the duration of the academic year 2017-2018.
Application: For a complete application please attach the following two documents
1. Personal letter of no more than two pages. The following information needs to be easily
retrieved from your letter
-

Which of the above stated four criteria you match

In what country/partner university/organization you did your exchange/internship/MFS or
from which partner university you are going to do your exchange at Uppsala University.
-

What you believe the benefits are of an international experience in your education.

Suggestions on possible activities/events that would contribute to informing students about
study abroad opportunities.

2.

Curriculum Vitae

Selection: Selection of team members is based on personal letters and curriculum vitae after the
application deadline. We strive to have a team of members that will represent a balance of the
five above mentioned criteria, geographical representation and academic background.

Salary: The reward is an hourly rate of 130 SEK / hour.
Contact: Jonathan Schalk, + 46 (18) 471 3612, jonathan.schalk@uadm.uu.se
Last day of application: Friday September 15, 2017.
We decline offers of recruitment and advertising help.
Type of employment
Temporary position
Contract type

Part-time

Employment expires
Number of positions

1

Working hours

ca 100 timmar

City

Uppsala

County

Uppsala län

Country

Sweden

Reference number

UFV-PA 2017/3093

Union representative

Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251

Published
Last application date

31.Aug.2017
15.Sep.2017 11:59 PM CET

