Studenterjob: Besøgsservice
Der søges 1‐2 studerende til varetagelse af besøgsservice‐opgaver.
Opgaverne:
I forbindelse med besøg af elever fra gymnasier og folkeskoler er der brug for foredrag og besvarelse af
spørgsmål om studier og studieliv ved vort fakultet for Science and Technology, i særlig grad naturligvis dit
eget studium ved Institut for Geoscience.
Typiske faste arbejdsopgaver er den årlige Studiepraktik for gymnasielever, U‐days for kommende
studerende, samt uddannelsesmesser.
Dertil kommer besøg, hvor hele gymnasieklasser både får et eller flere specifikke faglige foredrag fra vore
lærere/PhD‐studerende, og får en kortere eller længere orientering om netop studieforhold.
Desuden vil der hen ad vejen også blive mulighed for at arbejde med geofysiske forsøg med
gymnasieelever, så du skal helst ikke være fysik‐forskrækket. Således er Geoscience fast vært for
semifinalen i GeoOL for gymnasieelever i januar.
Hvorfor gøre det?
Erfaringen fra tidligere viser, at der er tale om opgaver, som er ganske spændende og medrivende, hvis
man er interesseret i formidling og unge mennesker.
Desuden får man jo en fin lille pind til sit CV.
Men man skal ikke gøre det gratis. Begge opgaver aflønnes centralt af Fakultetet efter overenskomsten
mellem Finansministeriet og Studenteransattes Landsforbund.
Oplæringen:
Der vil være instruktion fra undertegnede, og power‐point slide‐samlinger som tidligere er benyttet.
I arbejdet indgår også deltagelse i enkelte orienterings‐ og trænings‐møder sammen med besøgsservice‐
studerende fra andre institutter.
Ansættelsen refererer til Fakultetet med Bo Holm Jacobsen som Geoscience‐backup.
Ansøgningen:
Ansøgninger sendes til undertegnede pr. email med frist onsdag den 15. august, kl. 18.
Skriv et par ord om dit studietrin og eventuelle erfaringer med formidling.
Ansøgningen vedhæftes din eksamensfortegnelse, som kan hentes på selvbetjeningen.
Jeg sigter efter at afholde jobsamtaler mandag den 20. august eller tirsdag den 21. august. Send derfor også
tidspunkter, hvor du vil kunne møde til samtale disse dage.
Vi sigter efter ansøgere, som kan varetage jobbet i mindst et år. Der vil være en prøvetid på 3 måneder.
Yderligere oplysninger: Ring til Bo 2442 1118 eller "reply".
Venlig hilsen
Bo Holm Jacobsen
lektor
2442 1118
bo@geo.au.dk

