Hallå du student! Vill du rekrytera framtidens studenter till Uppsala
universitet?
Logga in och sök jobbet

Uppsala universitet, Kommunikationsavdelningen
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.
Uppsala universitet söker dig som vill arbeta som arvoderad studentambassadör och rekrytera
studenter till ett av Sveriges dynamiska universitet. Vi behöver ca 40 studentambassadörer som
läser på våra grundprogram antingen i Uppsala eller på Campus Gotland under läsåret
2017/2018 och framöver. Några av er kommer även att få ta ett större ansvar och fungera som
teamledare.
Arbetsuppgifter:
Vad gör en studentambassadör?
En studentambassadörs primära arbetsuppgift är att vara Uppsala universitets ansikte utåt i
mötet med presumtiva studenter. I första hand är det sistaårsgymnasister. På ett
intresseväckande sätt ska du berätta om studier och studentliv vid Uppsala universitet och om
studier inom det egna ämnesområdet.
Ditt arbetsfält kommer främst att vara utbildningsmässor, gymnasiebesök och universitetets
öppet-hus-dag ”Universitetsdagen”. I ambassadörskapet ingår också att förekomma på bild i olika
sammanhang både i print och digitalt samt att medverka i de studentintervjuer som är knutna till
programmen. Vid behov ingår du i våra studentfokusgrupper. Sacos utbildningsmässa i
Stockholm den 29/11-1/12 är den största och viktigaste mässan där vi bemannar vår monter med
samtliga studentambassadörer. Det är viktigt att du kan jobba då. Du kan räkna med fler
arbetstillfällen under våren.
Under mässan i Stockholm kommer vi att arbeta i fyra team. Varje team kommer att ha en
teamledare som blir monteransvariges förlängda arm och som under mässan ansvarar för att allt
praktiskt fungerar i teamet som roller, tider, raster. Den viktigaste arbetsuppgiften är att se till att
teamet fungerar som ett lag, har roligt och jobbar effektivt. Som teamledare förväntas du ha
jobbat på mässan i Stockholm tidigare eller ha likvärdiga erfarenheter. Ni har ett extra
utbildningstillfälle och kommer att vara de som åker på mässan i Göteborg.
Viktiga datum i en studentambassadörs kalender är
•
•
•
•
•
•

20 november utbildning, kvällstid
27 november utbildning, kvällstid
22-25 november Kunskap & framtid studentmässa i Göteborg, teamledare
29 november-1 december Saco utbildningsmässa i Stockholm
5-7 december Saco utbildningsmässa i Malmö
15 mars 2018 Universitetsdagen

Vi utbildar dig!
Som arvoderad studentambassadör genomgår du en obligatorisk utbildning. Den omfattar
praktiska anvisningar, riktlinjer för arbetets utförande, orientering i Uppsala universitets
utbildningsutbud samt grundläggande monterbeteende och presentationsteknik. Därefter är det
upp till dig att sedan söka vidare information så att du känner dig trygg i din
studentambassadörsroll.
Ersättningen är avtalsenlig och betalas per timme i efterskott. Resor och eventuella logikostnader
betalas av Uppsala universitet. Självklart ser vi till att du får en studentambassadörs signum – en
röd universitetsjacka och t-shirt.
Kvalifikationskrav:
Vem är du?
Du pluggar heltid på något av våra program på grundnivå i Uppsala eller Visby och har minst en
termins studier bakom dig. Dina ämnesområden finns inom ekonomi, juridik, läkemedel, teknik,
samhällsvetenskap, språk, beteendevetenskap, vård, humaniora, naturvetenskap, speldesign,
hälsa, systemvetenskap, religionsvetenskap eller lärarutbildning.
Som person är du utåtriktad och gillar att ta kontakt med människor du inte känner. Du bör vara
stresstålig och kunna samarbeta med andra även om det råder tidspress. Social kompetens,
flexibilitet och anpassningsförmåga är något som vi värdesätter. Du drar dig heller inte för att
prata inför en publik. Vi ser att du gärna är eller har varit aktiv vid en nation eller studentförening.
För teamledaren är det meriterande att tidigare ha varit studentambassadör eller att ha haft/har
en ledande position inom nations-, kår- eller studentföreningslivet.
Du kommer att ingå i ett härligt gäng med studentambassadörer från universitets alla hörn.
Dagarna kommer att vara långa, fötterna trötta och du kommer att möta massor av människor.
Vår förhoppning är att du kommer att få med dig vänner, kunskaper och erfarenheter som är
värdefulla i både dina studier och som kommande yrkesverksam.
Har du frågor kring arbetet som studentambassadör kontaktar du Elin Lörelius, projektledare för
universitetets studentrekrytering, e-post elin.lorelius@uadm.uu.se.
Välkommen med din ansökan!
Nu är vi nyfikna på vem du är, vad du läser, hur det kommer sig att du valde just Uppsala
universitet och varför du passar som studentambassadör. Du har 3000 tecken på dig. Ange om
du vill arbeta som teamledare och motivera varför. Bifoga även CV.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden. Vi välkomnar alla till att söka! Sista
dagen är den 24 september 2017, UFV-PA 2017/3134.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i
Uppsala universitets rekryteringssystem.
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Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
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