
 

VUC Roskilde søger en dygtig og engageret medhjælper – blæksprutte til vores 
reception i Studieservice, Roskilde – 3 dage om ugen.  

 

VUC Roskilde søger en dygtig og engageret medhjælper – blæksprutte til vores reception i Roskilde fra 1. 
april 2019 – 30. april 2020.  

Opgaverne spænder fra telefonbesvarelser, kursisthenvendelser, mødeforplejning, opgaver i bogkælderen 
og opgaver i vores studiecenter.  

Har du lyst til at arbejde i en organisation, der er under konstant udvikling og hvor der er mange 
muligheder for faglige udfordringer, så er du måske den vi søger. 

Dine primære opgaver bliver  
 

 Pasning af vores reception   

 Besvare telefoniske og personlige henvendelser 

 Post, sygemeldinger og pasning af infoskærm 

 Udlevering af Studiekort, parkeringskort, hovedpinepiller  

 Hjælp i bogkælderen (udlån af bøger, modtagelse af bøger og sætte bøger på plads) 

 Hjælp i studiecentret (udlån, sætte bøger på plads og hjælp til informationssøgning) 

 Udbring af mødeforplejning og efterfølgende afrydning 

 Ad hoc opgaver 

Din profil: 
 

 Har relevant uddannelses- og erhvervserfaring 

 Kan arbejde proaktivt og selvstændigt med ansvar for dine egne arbejdsopgaver 

 Kan formulere dig præcist/tydeligt både mundtligt og skriftligt  

 Har kendskab til det studieadministrative system LUDUS og LUDUS Web 

 Er god til at skabe overblik og kunne bevare dette  

 Har et stærkt personligt engagement og er god til at samarbejde og nå resultater sammen med 

andre  

 du vil blive en del af et team, studieserviceenheden, hvor studiesekretærer, vejledere og 
administrative uddannelseskoordinatorer samarbejder 

Vi tilbyder 
 

 En ugentlig arbejdstid på 22,2 timer fordelt på dagene mandag, onsdag og fredag 

 Flekstidsordning, dog med fast mødetid kl. 7.15 

 Ferie/afspadsering i store dele af skoleferien 



 
 Gode muligheder for personlig og faglig udvikling 

 En offentlig organisation i en spændende udvikling 

 Gode muligheder for indflydelse på egen arbejdssituation 

 Tæt tværfagligt samarbejde med gode kollegaer 
 

Løn- og ansættelsesvilkår. 
 
Løn aftales på basis af overenskomst med relevant faglig organisation på din baggrund og erfaring. Der vil 
kunne forhandles tillæg til stillingen.  
 
Hvis du har spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte vores studieservicechef Heidi Rønnov 
Lund på telefon 46 30 86 63.  
 
Ansøgningen skal være VUC Roskilde i hænde senest den 22. februar kl. 12.00. Samtaler forventes afviklet i 
Roskilde torsdag i uge 9. 
 
Ansøgningen sendes til : job@vucroskilde.dk . Ansøgninger modtages kun elektronisk på den givne e-
mailadresse.  
 

Om VUC Roskilde 
 
VUC tilbyder kompetencegivende uddannelse til unge og voksne på HF, AVU og FVU-niveau samt 
ordblindeundervisning. I 2016 forventer vi, at knapt 4000 kursister gennemfører ét eller flere 
undervisningsforløb på uddannelserne svarende til mere end 1.250 årskursister. VUC Roskilde beskæftiger 
godt 200 medarbejdere på hel- eller deltid, og aktiviteterne er fordelt på tre afdelinger, lokaliseret i 
henholdsvis Roskilde, Køge og Greve.  
 
Yderligere oplysninger om VUC Roskilde kan findes på www.vucroskilde.dk 
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