
Vi bygger en bedre fremtid…  

Vi gør en forskel, og det skal fortælles 
Studentermedhjælper/kommunikationsmedarbejder hos 

Ingeniører Uden Grænser  

Ingeniører Uden Grænser har en meget aktiv medlemskreds, og oplysninger om vores projekter 
verden over skal ud. IUG søger derfor en studentermedhjælper 15 timer om ugen. Som 
studentermedhjælper skal være med til at styrke kommunikationen fra vores projekter og aktiviteter 
verden over. 

Du bliver en del af et lille sekretariat og kommer i tæt sparring med vores projekter. Ambitionerne 
er høje, og vi har rigtig god vind i sejlene. Derfor er det utroligt vigtigt, at du kan videreføre den 
udvikling og gejst i din fortælling om IUG. Mål for vores kommunikation er at styrke kendskabet til 
organisationen i den brede offentlighed og specifikt i forhold til vores medlemspotentiale. Vi 
forventer, at du har erfaring med redigering i InDesign, PowerPoint og journalistisk formidling. 

Du skal være bindeled til vores webplatforme – så erfaring med hjemmesider er et must, og du 
skal gøre det præcist, kreativt og i øjenhøjde. Mange af vores ting skal ud på engelsk, hvorfor skal 
du beherske skriftligt engelsk. 

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:  

• Levere nyheder på skrift og visuelt til IUG’s platforme og eksterne samarbejdspartnere 
• Udarbejde informationsmaterialer og vores årsberetning 
• Lave opslag på IUG’s sociale medier – Facebook, LinkedIn og Instagram 
• Opsætning og udsendelse af nyhedsbrev (MailChimp) 
• PR og pressearbejde 

Om dig.. 

• Læser på en relevant uddannelse (kommunikation / int. udvikling) og gerne med 
journalistisk fokus 

• Har øje for den gode historie og syn for IUG’s rolle og placering i dansk udviklingsbistand 
• Har erfaring med Adobe InDesign 
• Kan rumme de mange forskellige opgaver i fleksibel tilrettelæggelse af arbejde og tid 
• Er engageret og kreativ som sparringspartner i udviklingen af IUGs 

kommunikationsplatform 
• Er en god samarbejdspartner i dagligdagen på en lille arbejdsplads, og har lyst til at fortælle 

om IUGs projekter verden over i samspil med vores projektfolk 
• Er stærk i skriftligt engelsk 
• Kan være vores nye webmaster – og behersker at arbejde i Umbraco 

Du får: 

• Et job, hvor du bidrager til realisering af FNs verdensmål  
• Mulighed for at gøre en stor forskel for en lille organisation og dens mange frivillige 
• Erfaring med masse aspekter inden for kommunikationsarbejde 
• Et uformelt arbejdsmiljø med flad struktur 



Vi bygger en bedre fremtid…  

Hvem er vi? 
IUG er en teknisk-humanitær organisation af frivillige medlemmer med tekniske kompetencer. Vi 
samarbejder med lokale og internationale hjælpeorganisationer om at forbedre livsvilkårene for 
nødstedte og udsatte mennesker i fattige lande. Vi sikrer lokal forankring og varige løsninger, og 
vores indsats understøtter en række af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Du bliver en del 
af et team, der arbejder på tværs af landegrænser og organisationsskel. Ydermere tilbyder vi et 
åbent og dynamisk arbejdsmiljø med en venskabelig og uformel omgangstone. IUG har kontor i 
Ingeniørforeningen IDA’s lokaler på Kalvebod Brygge 33 i København. 

Ansættelse 
Arbejdstid er 15 timer om ugen – tiltrædelse snarest muligt. Vi er selvfølgelig fleksible i forhold til 
dine studier og eksamener. Løn jvf. Statens takst for studentermedhjælp. 

Spørgsmål? 
Du kan læse mere om Ingeniører Uden Grænser på vores hjemmeside www.iug.dk. Har du 
spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte IUG’s Generalsekretær Dorte Lindegaard 
Madsen dlm@iug.dk eller på telefon 50 59 94 06/70 27 40 06. 

Ansøgning 
Har vi fanget din interesse, så giv os dine informationer i dette spørgeskema og send din 
ansøgning, CV og evt. anden relevant dokumentation i ét samlet dokument til dlm@iug.dk hurtigst 
muligt og inden 10. januar 2020 kl 12. Samtaler afholdes ultimo januar. 

Ingeniører Uden Grænser ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle 
kvalificerede at søge stillingen - uanset køn, alder, etnisk baggrund, religion, handicap eller 
seksuel orientering. 
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