
	

	

 
 

Community Manager søges til 
kommunikationsteamet i EgmontX 

 
EgmontX er Egmont kollegiets alumneforening med ca. 4400 registrerede medlemmer. 
Vi afholder arrangementer for kollegiets tidligere (og nuværende) beboere, heriblandt 
Jubilæumsfesten, Alumnecaféerne og foredragsrækken “En kollegianer vender tilbage”. 
EgmontX blev grundlagt i 2004, i forbindelse med planlægningen af kollegiets 50 års 
jubilæum, og er i rivende udvikling med mange nye aktiviteter. Vi søger nu en 
studentermedhjælper under Kommunikationsteamet til at hjælpe EgmontX med at drive 
foreningens hjemmeside.   
 
Jobbet 
Vi kan tilbyde et studenterjob, hvor du får ansvar for følgende:  

• Udbrede kendskabet til EgmontX og foreningens aktiviteter 
• At få flere engagerede medlemmer, som deltager i foreningens arbejde og 

arrangementer 
 
Din profil 
Du er beboer på Egmont Kollegiet og har min. 1 år tilbage af din studietid. Du elsker at 
være en del af Egmont-fællesskabet og har lyst til at gøre det endnu stærkere. Du er 
god til at kommunikere i et direkte, medrivende og engagerende sprog til mange 
forskellige aldersgrupper og har lyst til at styrke dine kompetencer inden for 
kommunikation, professionel brug af sociale medier og content management. 
 
Dit arbejde 
Arbejdet som studentermedhjælper for EgmontX er anslået til 12 til 15 timer om 
måneden med en timeløn på 131,5 kroner. Vi er fleksible i forhold til dine eksaminer og 
dit studium. Du bestemmer selv over dine arbejdstimer, men vi tilbyder en kontorplads 
på kollegiets kontor, således at du kan tilrettelægge dine arbejdstimer samtidig med 
kollegiets andre studentermedhjælpere. Derudover skal du deltage i kommunikations-
teamets cirka 6-8 møder om året, der typisk afholdes på kollegiet.  
 
Ansøgning 
For at søge jobbet, skal du sende ansøgning og CV til egmontX@egmontx.dk inden d. 
1. oktober 2017. Ønsker du at vide mere om EgmontX kan du se vores hjemmeside 
http://egmontx.dk. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte 
Amalie Østergaard (+45 28 74 72 08). 


