
IT studentermedhjælp
Vi skal bruge en studentermedhjælp til vores økonomiafdeling. Vores opgaver spænder meget bredt.

Vi understøtter hele organisationens behov for økonomi, IT, medlems- og ejendomsadministration.

Du skal primært hjælpe os med at understøtte IT-relaterede og praktiske opgaver i huset. Du vil

desuden medvirke til at holde vores medlems- og kundedatabase ajour.

Opgaverne vil bl.a. omfatte

● Intern IT support til et sekretariat med 25 mennesker

● Opdatering og klargøring af diverse hardware, bl.a. i forhold til PCere, mobiltelefoner.

● Bistå med diverse kvalitetstjek i forhold til sikring og fremme af informationssikkerhed.

● Bistå med vedligehold af dokumentation af vores hardware og mobiltelefoner m.m.

● Øvrige forefaldende opgaver i vores team.

Din profil

Vi vægter generelt, at du er

● Fleksibel, serviceminded og opsøgende i din tilgang til opgaverne.

● Kan arbejde struktureret og selvstændigt, og selv følge op på dine opgaver.

● Bidrager til opgaveløsningen med et godt humør.

Grundforudsætningen er, at du har interesse for IT og opgaver i relation til det at understøtte en

virksomheds behov for IT i forhold til drift og styring af vores it-systemer.

Vi forestiller os, at du eksempelvis er under uddannelse indenfor IT. Det kan være i forhold til

informationssikkerhed, IT-teknolog, IT-supporter, IT-ledelse, ingeniør (indenfor IT), eller anden

IT-uddannelse. Din arbejdstid hos os vil vi kunne tilpasse i forhold til dit studie.

Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale. Arbejdstiden er ca. 10 - 15 timer pr. uge i gennemsnit.

Arbejdstiden planlægges under hensyntagen til dit studie, afleveringer, eksamener etc.

Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt.  Ansøgningsfrist er den 19/2-2023, men ansøgninger

behandles løbende. Ansøgning vedlagt CV sendes til job.dk@afs.org.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Økonomi- og administrationschef

Heine Frost Bøgsted på email  heine.frost.boegsted@afs.org.

Om AFS Interkultur

AFS Interkultur er en NGO, der arbejder for fred og mellemfolkelig forståelse gennem udvekslingsophold i det

meste af verden. Vi sender og modtager hvert år omkring 500 udvekslingsstuderende og volontører, der ønsker

at lære sig selv og verden at kende gennem personlige kulturmøder. I Danmark har AFS Interkultur omkring 30

lokalforeninger, der drives af 450 aktive frivillige.


