
Drømmer du om at arbejde med administration og organisering i en NGO? 
Så er du måske Lær for Livets nye studentermedhjælper.

Lær for Livet søger en studentermedhjælper 10-15 timer om ugen, der kan bidrage til Lær for 
Livets administration.

Som studentermedhjælper i Lær for Livet indgår du i et dynamisk sekretariat, der arbejder for, 
at flere anbragte og udsatte børn skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Det gør vi 
igennem Learning Camps, mentorordning og brobygning til hjem og skole. 

Dine opgaver:
 ∫ Ud over nedenstående, skal du forvente at deltage på 1-2 Learning Camps om året.
 ∫ Opdatering og ajourføring af it-systemer
 ∫ Strukturere og systematisere interne og eksterne data 
 ∫ Bogføring og arkivering af fakturaer og MasterCard bilag
 ∫ Organisere og skabe overblik over store mængder data i Excel
 ∫ Bistå projektkoordinator og programledere med diverse administrative opgaver
 ∫ Klargøring af materialer til møder, messer og konferencer.

Vi forventer, at du:
 ∫ Arbejder struktureret og organiseret
 ∫ Gerne med forhåndskendskab til bogføring og arkivering
 ∫ Er initiativrig, selvstændig og struktureret
 ∫ Trives i en mindre organisation, hvor vi hjælper hinanden med stort og småt
 ∫ Er i gang med en videregående uddannelse – gerne inden for administration eller økonomi.

Jobbet
Som student bliver du en del af Lær for Livets sekretariat på Hejrevej 43, 2400 København NV, hvor 
et engageret team af erfarne medarbejdere, studentermedhjælpere og frivillige er klar til at tage 
godt imod dig. Stillingen ønskes besat den 21. januar 2020. Arbejdstiden er 10-15 timer om ugen. 

Ansøgning og kontakt
Har du spørgsmål til stillingen, så ring til projektkoordinator Charlotte Boe Hede på telefon 
61 15 64 44, og læs mere om Lær for Livet på www.laerforlivet.dk.

Send din ansøgning, cv og evt. anbefalinger på mail til Charlotte Boe Hede på charlotte@
laerforlivet.dk senest den d. 7. januar 2019. Vi afholder samtaler umiddelbart herefter.

Om Lær for Livet
Lær for Livet er et læringsprogram, der skal styrke anbragte og udsatte børns læring og 
livsduelighed, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi holder til i Københavns 
Nordvest-kvarter, hvor du bliver en del af et lille, men stærkt sekretariat med engagerede 
medarbejdere, hvor pionerånd og nytænkning er bærende værdier.

STUDENTERMEDHJÆLPER 
TIL LÆR FOR LIVET


