
Miljøpunkt Amager søger studentermedhjælper 

Har du en skarp pen, grafisk sans og er glad for at tale med mennesker? Så er du måske 

vores næste studentermedhjælper. 

Vores dygtige studentermedhjælper gennem tre år, skal læse videre i Århus og stopper hos 

os. Vi har derfor brug for en studentermedhjælper, der kan være med til at formidle vores 

nyheder og aktiviteter. Jobbet er på 10 timer om ugen med start 1. februar 2019, eller 

snarest muligt derefter. 

Vi søger en studerende, der har erfaring med skriftlig formidling og har interesse for at 

bidrage til en miljøvenlig udvikling. 

Jobindhold 

 Lave pressemeddelelser og artikler til lokalaviser mm. 

 Lave flyers, plakater og andet grafisk informationsmateriale 

 Ansvarlig for SoMe (Facebook, Instagram mm.) 

 Udarbejdelse af nyhedsbrev 

 Vedligeholde hjemmesiden 

 Tage billeder til arrangementer 

Du vil også deltage til borgerrettede events, og skulle løse praktiske opgaver på kontoret, fx 

administration af vores cykeludlån og skrive referater.  

Din profil 

 Flair for at formidle i et let forståeligt sprog  

 Gerne erfaring med Adobe pakken (InDesign, Illustrator og Photoshop), samt 

MailChimp og Wordpress  

 Kan løse alsidige opgaver 

 Udadvendt 

Ansøgningsfrist er mandag den 21. januar 2019 kl. 12.00. Send din ansøgning og CV til 
job@miljopunkt-amager.dk. Ansættelsessamtaler forventes gennemført ultimo januar 2019.  

Har du spørgsmål til stillingen kontakt studentermedhjælper, Lotte Angelica Kristensen, på 
telefon: 82 32 58 14 eller mail: lotte@miljopunkt-amager.dk 

 
Ansættelse og aflønning følger overenskomst på det kommunale område. Aften- og 
weekendarbejde må forventes. 

Om Miljøpunkt Amager  

Miljøpunkt Amager er det lokale miljøcenter på Amager. Vi har eksisteret siden 2003. Vi er 
tre fastansatte, en studentermedhjælp og ofte 1-2 projektansatte. Miljøpunkt Amagers 
vision er at alle finder glæde ved at bidrage til en bæredygtig udvikling, så Amager bliver en 
grønnere del af København. Vi ser os selv som et lokalt laboratorium for bæredygtig 
udvikling. Et konkret sted hvor man kan bringe sin idé hen, få information om miljøforhold, 
hjælp til idéudvikling, kontakt til samarbejdspartnere og i sidste ende realisere konkrete 
miljøinitiativer. Læs mere på www.miljopunkt-amager.dk.  
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