
Studentermedhjælper der er 

skarp på kommunikation søges 

 

TUG - Tandsundhed Uden Grænser søger en studentermedhjælper til et vikariat på 10 timer 

ugentligt med start 1. september 2019 og 6 måneder frem. Vi er en dansk humanitær organisation, 

som arbejder for at forbedre livsmulighederne for børn i verdens fattigste lande gennem bedre 

tandsundhed.  

Du vil få en central rolle inden for kommunikation. Arbejdsopgaverne er alsidige - nogle vil være 

faste og andre opstår hen ad vejen. Du vil få stor indflydelse på dit arbejde og dine opgaver, men du 

vil selvfølgelig også finde støtte og sparring hos dine kollegaer i teamet.  

Her er nogle af de opgaver, som du vil blive involveret i: 

• Udarbejdelse af indhold til vores sociale medier, hjemmeside og nyhedsbreve 

• Udvikling af trykt infomateriale så som foldere, årsberetning, flyers mm 

• Events, PR og kampagnearbejde 

• Løbende ad-hoc opgaver 

 

Vi lægger vægt på følgende: 

• Du er en universitetsstuderende på en relevant uddannelse indenfor kommunikation, 

journalistik eller lignende 

• Du er god til at formulere dig på skrift og kan vinkle historier på den helt rigtige måde 

• Du har erfaring med sociale medier – både strategisk og praktisk 

• Du kan arbejde selvstændigt og er samtidig god til at samarbejde 

• Du er lærenem, har lyst til udfordringer og kan holde hovedet koldt i travle perioder 

• Du er kreativ og idérig 

• Du har interesse for forhold i udviklingslande 

 

Arbejdsvilkår 

Stillingen er til tiltrædelse pr 1. september 2019 og løber frem til den 29. februar 2020. Vi forestiller 

os, at du har to faste ugentlige arbejdsdage på kontoret alt efter aftale.   

Ansættelsessted: Vores kontor i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256 København K.  

 

Ansøgning 

 

Ansøgningsfrist: 11. august 2019.  

Send venligst CV, ansøgning og andre relevante papirer elektronisk til tug@tug-dk.org 

mailto:tug@tug-dk.org


For yderligere information ang. stillingen kontakt venligst TUG-koordinatorer Signe Fink på mail 

sif@tug.dk/telefon 33487762 eller Louise Munch Thomsen på mail lmt@tug-dk.org/telefon 

33487703 (mandag til fredag mellem kl. 9-15). NB: kontoret holder sommerlukket i perioden 15-31. 

juli 2019. 

Vi opfordrer alle uanset køn, etnicitet og religion til at søge stillingen. 

Læs mere om os på www.tug-dk.org 

 


