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STUDENTERMEDARBEJDER 
 
Er du analytisk skarp, god til at lave markedsundersøgelser og kan du kommunikere i et 
sikkert og direkte sprog? Og har du lyst til at arbejde med folkeskoleområdet i en driftig 
børne- og ungdomsorganisation? Så er det dig, vi leder efter! 
 
500 skoler, 1.000 lærere/pædagoger og 40.000 elever er allerede med, og flere står på spring. Det gør 
skoleskak til det mest udbredte læringstilbud ud over de almindelige fag, idet underviserne har 1-18 
skemalagte timer om ugen til skoleskak. 
 
Dansk Skoleskak leverer hele ”læringspakken” til skoler og kommuner: Uddannelse, koncepter, 
materialer, online læringsplatforme, rådgivning og læringsaktiviteter. Det er spændende, sjovt og 
udfordrende. 
 
Arbejdsopgaver 
Du bliver en del af en arbejdsplads med gode kollegaer, der arbejder for at flere børn og unge oplever 
et liv med leg, læring og uddannelse. Dine primære arbejdsopgaver er: 
 

 Research og markedsanalyse 
 Spørgeskemaundersøgelser og evaluering 
 Datadreven analyse af eksisterende indsatser 
 Ad hoc opgaver inden for fundraising, medlemskommunikation og kundeservice 
 Håndtering af kursusister 

 

Din profil 
Du er formodentlig i gang med en samfundsvidenskabelig uddannelse og har nogle år tilbage af 
studiet. Du har flair for research, markedsanalyse og har gode kommunikationsevner -  både mundtligt 
og skriftligt. Du er arbejder selvstændigt og trives med en hverdag, hvor der er kort fra idé til handling. 
Du er stærk i Office-pakken, og har måske også erfaring med Podio, Mailchimp, Wordpress og Tableau. 
Derudover er det vigtigt, at du er engageret, struktureret og god til at skabe overblik.      
 
Vi tilbyder 
Et lærerigt studiejob, hvor du har mulighed for at bruge og udvikle dine faglige kompetencer i praksis. 
Du bliver en del af et dynamisk, ungt og uformelt miljø, hvor du får ansvar for egne opgaver og 
samarbejder med dygtige kollegaer.  
 
Praktisk  
Arbejdstiden er 15 timer om ugen på Dansk Skoleskaks Landskontor, Skolehuset, Snaregade 10A, 
1205 København K. Timerne placeres fleksibelt under hensyntagen til dit studie og opgaver. Lønnen er 
120 kr. i timen. 
 
Send relevant CV og motiveret ansøgning (max 1 side). Ansøgningsfristen er 20. januar 2017. Start 
snarest muligt. Ansøg her. Samtaler afholdes i uge 7.  
  
Har du spørgsmål, kontakt venligst teamleder Tine Kamper Holbøll, tine@skoleskak.dk / 2425 5344. 
 
Om os 
Dansk Skoleskak er en samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation, der arbejder for øget 
læring og uddannelse. Vi er startet af skoleledere, lærere og elever i 1960. Skoleskak tilbydes i dag på 
over 500 skoler i 90 kommuner. Skoleskak fungerer på tværs af alder, køn og kultur, når ud til alle 
børnetyper – både de særligt intelligente, de nydanske drenge og de, der skal hjælpes til at bryde den 
uddannelsesmæssige arv. Læs mere på www.skoleskak.dk. 

https://dk.elvium.com/positions/1757/c/applications/new
http://www.skoleskak.dk/

