Videnskab.dk søger studentermedhjælper til vores udviklingsafdeling
I 2018 administrerer Videnskab.dk ordningen ”Bestil en Forsker”, som er et initiativ under den
landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn. Bestil en Forsker giver alle mulighed for at få
besøg af en forsker i uge 17, hvor vi forventer at koordinere ca. 500 foredrag.
Videnskab.dk søger en studentermedhjælper til at bistå med administration af Bestil en
Forsker-ordningen 10-15 timer om ugen.
Om Videnskab.dk
Videnskab.dk er Danmarks førende videnskabsmedie, som dagligt leverer populært formidlede
forskningsnyheder fra alle videnområder til befolkningen. Du vil blive tilknyttet udviklingsafdelingen,
som understøtter og udvikler faglig formidling og videnskabsjournalistik for Videnskab.dk og øvrige
forsknings- og formidlingsmiljøer i Danmark. Når Forskningens Døgn er slut, overgår du til andre
opgaver i udviklingsafdelingen.
Om jobbet
● Du skal hjælpe med at rekruttere forskere til Bestil en Forsker, hvilket bl.a. indebærer
indsamling af mailadresser samt kontakt til forskere og kommunikationsmedarbejdere på
universiteterne
● Du skal bistå i den løbende kontakt til deltagende forskere, herunder vejlede dem om, hvordan
de opretter og ændrer i foredragsbeskrivelser på www.forsk.dk
● Du skal hjælpe med at markedsføre ordningen over for rekvirenter, herunder udarbejde et
kartotek over potentielle rekvirenter
● Du skal koordinere foredragsbestillinger, hvor du løbende har kontakt til forskere og
rekvirenter
Om dig
●
●
●
●
●
●
●

Du er løsningsorienteret og god til at koordinere
Du er dygtig til at kommunikere både skriftligt og mundtligt
Du er sprogligt stærk, og du kan både stave og sætte kommaer på dansk og engelsk
Du har erfaring med webredigering og CMS
Du trives med at være i kontakt med forskere
Du arbejder selvstændigt og fokuseret, også når der er travlt
Du har lyst til at blive en del af en arbejdsplads, hvor vi har travlt og arbejder hårdt, men også
husker at spise kage og drikke fredagsøl

Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du kontakte projektleder for Bestil en Forsker Trine Bentsen på
telefon: 2892 1286.
Send din ansøgning med CV og eventuelle referencer til Trine Bentsen på twb@videnskab.dk.
Ansøgningsfrist d. 23.11.2017. Stillingen ønskes besat fra 1. december 2017.
Arbejdssted: Carl Jacobsens Vej 16, opg. 16, 2. sal, 2500 Valby
Løn: Fastlægges jf. statens overenskomst med HK for studentermedhjælpere.
Læs mere om Videnskab.dk her: https://videnskab.dk/om
Læs mere om Bestil en Forsker her: h
 ttp://forsk.dk/bestil-en-forsker

