Studiejob i Rosan Bosch Studio
Er du en frisk og glad studerende, der ved siden af dine studier kan hjælpe os med vores
småpraktiske opgaver i vores tegnestue på Christianshavn? Så er det måske dig, som vi søger
med snarest mulig start.
Rosan Bosch Studio er en tværfaglig virksomhed, der arbejder i krydsfeltet mellem kunst,
design og arkitektur. Vi er en international virksomhed med kunder og projekter i, og
medarbejdere fra både Danmark og udland. Derfor er vi en arbejdsplads, der rummer
mange kulturer, sprog og har stor glæde af medarbejdernes forskellige baggrunde.
Først og fremmest forestiller vi os, at du er en selvkørende medarbejder med en god
ordenssans, der tager ansvar for at kontoret fremstår pænt, præsentabelt og funktionelt. Du
kan lide at løse problemer, også af mere praktisk karakter, og har erfaringer fra eller har lyst
til at arbejde i den kreative branche. Af natur er du servicemindet og handlingsorienteret. Det
er et plus, hvis du har nogle gode IT- kundskaber og du let kan sætte dig ind i systemer. Du vil
trives i et internationalt miljø, hvor vi flyver rundt mellem dansk og engelsk. Det er dog ikke et
krav, at du er god til engelsk, da du refererer på dansk til vores Studio Manager.
Som studentermedhjælper vil dine opgaver være:
•
•
•
•
•

Bestilling af kontorartikler og andet til tegnestuen
Oprydning og holde orden i vores frokost/tekøkken, møderum og på tegnestuen.
Vande planter, opfyldning og andre småpraktiske opgaver
Løbe ærinder og hjælpe dine kollegaer med småopgaver
Andre ad hoc opgaver

Ansøgning:
Hvis dette lyder som lige dig, så send os gerne din ansøgning i dag.
Ansøgning og CV mailes med emnelinjen ”Studentermedhjælper” til info@rosanbosch.com.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Yderlig information om Rosan Bosch Studio findes på www.rosanbosch.com
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