
 

 

 

 

Studentermedarbejder til kommunikationsopgaver ved Center for 
Corporate Governance på CBS 
 
Hvis du har interesse for formidling og kommunikation og for at arbejde med webindhold, konferencer, 
tekstredigering og sociale medier, så er du måske vores nye studentermedarbejder.  Vi lægger vægt på, at 
du har forståelse for alle gængse kommunikationsdiscipliner, kan lave en knivskarp PowerPoint og har 
fremragende skrivefærdigheder både på dansk og engelsk. 
 
Om Center for Corporate Governance 
Center for Corporate Governance (CCG) anses som et af de førende forskningscentre inden for Corporate 
Governance, som omhandler principper for god selskabsledelse. Centeret fremmer et forskningsmiljø, 
hvor viden om selskabsledelse udvikles og udveksles på tværs af områder både globalt og lokalt. Du vil 
derfor komme til at arbejde på en spændende og international arbejdsplads, hvor fagligheden er i 
højsædet. 
 
Dine primære arbejdsopgaver vil være 

 Udarbejdelse af PowerPoint præsentationer og andet præsentationsmateriale 

 Skrive tekstmateriale og opdatere nyheder på vores hjemmesider og sociale medier 

 Assistere i udarbejdelse af årsrapporter, nyhedsbreve mm.   

 Koordinere, planlægge og bistå ved afholdelse af konferencer og workshops 
 

Sammen med ovenstående opgaver, vil der kunne opstå forskellige ad hoc opgaver, hvilket betyder, at du 
skal være fleksibel i forhold til nye udfordringer.  
 
Om dig 

 Du er engageret, pligtopfyldende og udviser fleksibilitet i forhold til arbejdstider 

 Du arbejder struktureret og overholder deadlines 

 Du har fremragende sprogfærdigheder på både dansk og engelsk – især skriftligt 

 Du studerer på en relevant uddannelse inden for kommunikation på enten bachelor- eller 
kandidatniveau 

 Du har indgående kendskab til Officepakken - herunder især PowerPoint, Word og Excel  

 Du er serviceminded og detalje-orienteret 

 Det er en fordel, hvis du har kendskab til InDesign CC, Illustrator CC eller lignende 

 Det er en fordel – men ikke et krav –, hvis du har interesse for den finansielle sektor 
 

Ansættelsesvilkår 
Arbejdstiden forventes at være på omkring 15-20 timer ugentligt, med mulighed for at planlægge din 
egen arbejdsuge. Vi yder gensidig fleksibilitet, hvor vi planlægger efter travlhed og uden om 
eksamensperioder.   
 
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og senest d. 1. juni 2016. 
Der vil være oplæring og indkøring i juni måned og egentlig jobstart d. 1. august 2016 

Send venligst ansøgning, CV og karakterudskrift senest d. 15. maj 2016 til ccg.int@cbs.dk.  
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Communication & Event Manager, Charlotte 
Brendstrup Simonsen på cbsi.int@cbs.dk eller telefon 38 15 25 28. 
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