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Studentermedhjælpere til Bikubenfonden
Som studentermedhjælper i Bikubenfonden bliver du en del af et team, der
agerer proaktivt, samarbejdsorienteret og engageret for at skabe nye
muligheder for unge på kanten af samfundet og for kunstnere og
kulturinstitutioner til at gå nye veje.

STUDENTERMEDHJÆLPER TIL KUNST- OG SOCIALOMRÅDET
Du kommer til at arbejde på tværs af fondens to fokusområder, hvor du skal
assistere med følgende opgaver:
•

Administrative og praktiske opgaver i forbindelse med fondens
behandling af ansøgninger, uddelinger og øvrige henvendelser

•
•
•
•

•

•

Kontakt til bevillingsmodtagere telefonisk eller pr. mail, samt
sagshåndtering i Bikubenfondens ansøgningssystem
Assistance i forbindelse med arrangementer
Udarbejdelse af skriftligt materiale til bl.a. bestyrelsesmøder,
nyhedsbrev og øvrig kommunikation
Koordinering og booking af møder inkl. forberedende og
opfølgende arbejde– herunder udarbejdelse af præsentationer,
indhentning af informationer, skrivning af mødereferater etc.
Desk-research i forbindelse med nye initiativer inden for fondens
fokusområder
Andre ad-hoc opgaver i relation til fondens uddelingsaktiviteter

Vi søger en person, der
•
•
•

•
•

er i gang med en videregående uddannelse, og som minimum er
i gang med tredje studieår
har gode kommunikationsevner – både mundtligt og skriftligt
har lyst til og erfaring med at arbejde med strukturskabende
værktøjer, herunder bl.a. Excel
har gode IT-kundskaber og ikke er tal– og Excel forskrækket
er struktureret og har øje for detaljen og trives i et arbejdsmiljø,
hvor der indimellem er højt tempo. Vi forventer, at du kan
arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt og samtidig kan
bevare overblikket over mange små og store opgaver.

I jobbet skal du referere til chef for kunstområdet Mette Marcus og chef for
det sociale område Sine Egede. Hvis du vil høre mere om stillingen, er du
velkommen til at tage kontakt til nuværende studentermedhjælper Nanna
Marie Sigaard Helbo på nsh@bikubenfonden.dk.
STUDENTERMEDHJÆLPER TIL KOMMUNIKATIONSTEAMET
Du bliver en del af kommunikationsteamet, hvor du kommer til at bidrage
med forskelligartede kommunikationsopgaver:
•
•

Opdatering af hjemmeside
Contentproduktion til de sociale medier

•
•
•

Skrivning af nyheder og pressemeddelelser
Grafiske opgaver til web og tryk
Dataindsamling og bestyrelsesrapportering

Vi søger en person, der
•

•
•
•
•
•
•

er studerende på en relevant uddannelse inden for journalistik,
kommunikation, kommunikationsdesign, moderne medier, kultur
eller samfundsvidenskab, og som minimum er i gang med sit
tredje studieår
er struktureret og har øje for detaljen
er en haj på sociale medier
har en sikker pen, kan vinkle historier og har et fejlfrit dansk
er nysgerrig efter at lære nyt og har erfaring med at arbejde
digitalt og datadrevet
kan arbejde selvstændigt i Adobe InDesign, Photoshop og
Illustrator
har et skarpt visuelt øje

I jobbet vil du referere til kommunikationschef Marianne With Bindslev. Hvis
du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at tage kontakt til
kommunikationsmedarbejder Maja Bundgaard Hjorth på tlf. 29 82 08 52 eller
på mail mbh@bikubenfonden.dk.
FOR BEGGE STILLINGER GÆLDER
Arbejdstiden vil være på ca. 15-20 timer om ugen. Vi er naturligvis fleksible
omkring eksamensperioder, så du kan få job og studie til at hænge sammen.
Vi forventer dog også, at du er fleksibel og villig til at arbejde på skæve
tidspunkter i forbindelse med Bikubenfondens prisuddelinger og
arrangementer.
Om Bikubenfonden
Bikubenfonden er en erhvervsdrivende fond, der arbejder med at nyskabe
muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.
Bikubenfonden ønsker at skabe plads til nytænkning, kvalitet og langsigtede
løsninger. I de senere år har Bikubenfonden anvendt cirka 100 millioner
kroner om året til filantropisk arbejde.

På kunstområdet arbejder vi med særligt fokus på scene- og billedkunst, hvor
vi bistår professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje og
realisere deres potentiale. Vi arbejder med udviklingen af den idérigdom og
kvalitet, der er på kunstscenen.
På det sociale område har vi særligt fokus på udsatte unge på kanten af
samfundet. Vi arbejder ud fra en stærk tro på det enkelte menneskes
ressourcer og ønsker at give socialt udsatte unge mulighed for at gå nye veje
og realisere deres potentiale.
Ansættelse
Ønsker du at søge stillingen til kommunikationsteamet, skal du sende CV og
motiveret ansøgning til Maja Bundgaard Hjorth via mbh@bikubenfonden.dk.
Stillingen besættes i løbet af december måned. Vi vurderer kandidater
løbende og ser frem til at modtage din ansøgning senest den 10. december
2019.
Ønsker du at søge stillingen til kunst- og socialområdet, skal du sende CV og
motiveret ansøgning til Merete Dam Bredsdorff via mdb@bikubenfonden.dk
senest den 6. december kl. 12.00. Samtaler vil blive afholdt den 17.
december.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og
for aktuel scene- og billedkunst.
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