30. maj 2018

Student til Madkulturens projektafdeling

Du søger stillingen ved
at sende din ansøgning
online i Miljø- og
fødevareministeriets
rekrutteringssystem,
mfvm.dk/job/ senest
den 19. juni, 2018 kl.
23.59.
Der afholdes samtale
den 22. juni, 2018.
Ansættelse pr. 1.
august, 2018
Evt. spørgsmål til
stillingen kan sendes til
projektchef Birgitte
Degnegaard på
birgitte@madkulturen.dk
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til
overenskomst i staten.
Ansættelsessted:
Madkulturen,
Maglegårdsvej 12,
4000 Roskilde.

Er du studerende med lyst til at arbejde i en projektorganisation, hvor ’bedre mad til alle’ er i
fokus? Synes du, at det er spændende at sikre, at projektchefen og resten af projektafdelingens hverdag glider så let som muligt? Kan du koordinere leverancer, og har du en
skarp pen?
Så er den nyoprettede stilling som student i Madkulturens projektafdeling måske noget for
dig!
Stillingen refererer til Madkulturens projektchef og er i gennemsnit på 15 timer om ugen.
Opgaverne er alsidige; lige fra udarbejdelse af bestyrelsesmateriale til daglig assistance med
praktiske gøremål i en travl hverdag.

Dine vigtigste arbejdsopgaver er at …
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Bidrage til mødeforberedelse, fra indkaldelse til referat
Behandle udlæg og kørsel
Udarbejde præsentationer
Opdatere oversigter vedrørende tidsforbrug
Understøtte udarbejdelsen af bestyrelsesmateriale
Bidrage til rapporter, notater og andre skriftlige fremstillinger

Vi forventer, at du …
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Er bachelorstuderende på en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse
Er serviceminded og bidrager til samarbejdet med godt humør
Er struktureret, initiativrig og selvstændig
Inspireres af at arbejde inden for et felt, der er præget af løbende forandringer
ikke er bleg for at løse ad hoc praktiske opgaver

Vi tilbyder dig
⎯
⎯
⎯

Et fagligt udviklende miljø, hvor du får kendskab til aktører inden for dansk madkultur.
At arbejde med samfundsudfordringer, hvor mad og måltider kan gøre en forskel.
En dynamisk og visionær arbejdsplads med et team af entusiastiske mennesker, der
brænder for at styrke madkulturen i Danmark.

Du kan læse mere om Madkulturen på madkulturen.dk.
Om Madkulturen
Madkulturen er en selvejende institution under Miljø- og Fødevareministeriet, der arbejder for
‘bedre mad til alle’ med fokus på kvalitet, vækst i fødevareerhvervet og velfærd til danskerne.
Madkulturen samler fødevaredanmark på kryds og tværs og vil sikre bedre mad til alle.
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