28. maj 2018

Student til Madkulturens administration

Du søger stillingen ved
at sende din ansøgning
online i Miljø- og
fødevareministeriets
rekrutteringssystem,
mfvm.dk/job/ senest
den 14. juni 2018.
Der afholdes samtale i
uge 25.
Ansættelse snarest
muligt.
Evt. spørgsmål til
stillingen kan sendes til
administrationschef Erik
Fjord Moesgaard på
erik@madkulturen.dk

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til
overenskomst i staten.
Ansættelsessted:
Madkulturen,
Maglegårdsvej 12,
4000 Roskilde.

Er du studerende med et stærkt administrativt gen, og har du lyst til at arbejde i en dynamisk
organisation med visionen ’Bedre mad til alle’ i fokus? Så er stillingen som student i
Madkulturens administration måske noget for dig.
Vi er en projektorganisation med cirka 30 ansatte med hjemsted i Roskilde. Som student skal
du primært bistå med håndtering af vores administrative data og systemer, men du er også
frisk på forskelligartede opgaver i en til tider hektisk hverdag. Arbejdstiden er fleksibel med et
udgangspunkt på cirka 15 timer om ugen. Du refererer til Madkulturens administrationschef.

Dine vigtigste arbejdsopgaver vil være at …







Vedligeholde og systematisere tids- og økonomidata
Foretage brugeroprettelser og -tilpasninger i administrative systemer
Forestå kontakt til leverandører af kontorartikler, telefoni mv.
Ajourføre vejledninger
Udføre diverse ad hoc-opgaver i administrationen

Vi forventer, at du …





Er
Er
Er
Er

bachelorstuderende på en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse
serviceminded og bidrager til samarbejdet med godt humør
habil bruger af Office-pakken og har generelt flair for IT
struktureret, driftssikker og selvstændig

 Inspireres af at arbejde inden for et felt, der er præget af løbende forandringer

Vi tilbyder dig






Et meningsfuldt job, hvor du arbejder for bedre mad til alle
Engagerede og fagligt stærke kollegaer
Masser af faglige udfordringer
Løn og overenskomst i henhold til staten

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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