
    

Fonden For Entreprenørskab søger en studentermedhjælper 

I forbindelse med gennemførelsen af et nationalt udviklingsprojekt ”undervisning i iværksætteri”, der har til 

formål at skabe bedre muligheder for gennemførelse af iværksætterundervisning på erhvervsskolerne – 

både de gymnasiale og de erhvervsrettede - søger vi en studentermedhjælper, der kan lide at samarbejde 

med undervisere i et bredt fagligt felt, og som har mod på at have et varieret arbejde, der foregår dels i 

Odense og dels på erhvervsskoler rundt om i landet.  

I samarbejde med projektlederen skal du varetage følgende opgaver:  

 Være pennefører i at hjælpe undervisere på de deltagende skoler med at beskrive nye 

undervisningsforløb  

 Lay-out og up-load af de beskrevne forløb på den eksisterende Moodle-læringsplatform 

 Support til undervisere i brug af et selvrefleksions-værktøj til undervisning i iværksætteri (vi sørger 

for at du bliver oplært)  

 Opsamling af gode cases i undervisningen  

 Deltage i kommunikation og markedsføring af undervisningsforløb  

 Administrative opgaver i forbindelse med fx timeregistrering  

Du skal derfor: 

 Have kendskab til opbygning af undervisningsforløb 

 Kunne kommunikere på fejlfrit dansk 

 Være fleksibel omkring møde- og arbejdstider (det er vi så også)  

Kontaktperson 

For oplysninger om stillingen kontakt: Projektleder Beate Laubel Boysen, mobil  4033 0014  

 

Deadline 

Stillingen ønskes besat så hurtigt som muligt, men vi venter gerne til den rigtige henvender sig - så send os 

din ansøgning hurtigst muligt. Vi indkalder løbende til samtaler.   

Send din ansøgning til projektleder Beate Laubel Boysen på beate@ffe-ye.dk. 

Tiltrædelse og ansættelsesforhold 

Stillingen ønskes besat så hurtigt som muligt og forventes at vare indtil udgangen af 2019.  

Vi tilbyder et deltidsjob på ca. 10 timer om ugen i en åben og dynamisk organisation, med mulighed for 

varierende og spændende arbejdsopgaver. Vi bor centralt i Odense, hvor dit faste arbejdssted også vil 

være. Rejseaktivitet til hele landet må påregnes. 

Fonden for Entreprenørskab er Danmarks centrale videncenter og operatør i forhold til at sikre at alle 

danske elever og studerende møder entreprenørskab i deres uddannelsesforløb. Se mere på www.ffe-ye.dk 

Fonden har hovedsæde i Odense. Fra 2018 er Fonden også sekretariat for ”Teknologipagten”. 

Se mere om projektet ”undervisning i iværksætteri” her: https://uiiv.dk/  
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