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Studentermedhjælper søges til praktiske opgaver i MUUSMANN 

 
 
Er du imødekommende, fleksibel og hurtig til at sætte dig ind i nye opgaver, så kunne et studenterjob 
hos os i MUUSMANN være noget for dig. 

Vi søger en studentermedhjælper til vores kontor i Aarhus, som fleksibelt skal kunne hjælpe os i 
forbindelse med vores rekrutteringer. De opgaver, vi søger assistance til, vil først og fremmest være af 
praktisk karakter såsom betjening og servicering af gæster og kunder i forbindelse med afvikling af 
samtaleforløb, møder og testforløb. 

Det er vigtigt, at du har situationsfornemmelse og kan udvise diskretion, at du er i stand til at skabe 
struktur og rolige rammer omkring kunderne, at du kan kommunikere præcist, samt at du kan bevare 
overblikket i et til tider hektisk program. I forbindelse med test og samtaler vil du komme i kontakt med 
mange mennesker, og du må derfor gerne være udadvendt og have lune. 

Eksempler på opgaver: 

• Dække op til og rydde af efter møder og samtaler 
• Tage imod gæster og kunder 
• Sætte kandidater i gang i forbindelse med test 
• Lave kaffe, hente og servere frokost mv. 
• Gå til hånde i dagligdagen 
• Andre opgaver, såsom korrekturlæsning, kan komme på tale alt efter dine kvalifikationer 

Du kan være studerende eller mellem uddannelse, det afgørende for os er, at du er fleksibel. 
Arbejdstiden ligger som udgangspunkt i tidsrummet mellem kl. 8.00 og 16.00, men der forekommer 
også arbejde udenfor dette tidsrum. Timetallet vil variere efter opgaverne, men vi forestiller os omkring 
10 timer om ugen. Løn og øvrige ansættelsesvilkår aftales nærmere – vi kunne dog rigtig godt tænke 
os, hvis du kan se dig selv i jobbet i minimum et år. 

Vores kunder er politisk styrede organisationer fx regioner og kommuner. Tjek vores hjemmeside, hvis 
du vil vide mere om os: www.muusmann.com. Du er også velkommen til at ringe til Louise Revsbæk 
Boje på 24 90 57 59 (mellem kl. 8-16). 

Ansøgningsfrist: Vi behandler ansøgninger løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt, og senest 
søndag den 3. oktober 2021. Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger   

Tiltrædelse: 1. november. 
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