
Studentermedhjælper inden for fundraising og kommunikation 
Som studentermedhjælper i Matematikcenter bliver dit primære ansvars- og arbejdsområde at bidrage til 
arbejdet med indsamling og systematisering af viden om fonde og puljer samt kommunikation om 
Matematikcenters aktiviteter og fokusområder til fonde og potentielle virksomheder. 
 
Matematikcenter leder derfor efter en dedikeret studentermedhjælper, som skal hjælpe vores 
Sekretariatsleder med at løfte den store research- og formidlingsopgave. Vi tilbyder et spændende og 
dynamisk studiejob, hvor du bliver en del af sekretariatet, som planlægger, styrer og udfører mange opgaver. 
Vi lægger vægt på, at du - ligesom os – er uhøjtidelig og har lyst til at gøre en forskel.  
 
Hvad er Matematikcenter? 
Matematikcenter er en non-profit organisation, der tilbyder folkeskolelever samt elever på 
ungdomsuddannelserne og suppleringskurser gratis hjælp til matematik. Vi har lektiecaféer rundt om i 
landet samt online på Webmatematik.dk. Det er organisationens frivillige, som yder hjælpen til eleverne og 
din rolle som studentermedhjælper vil være at understøtte dem i deres indsats. 
 
Opgaverne omfatter   

• Søgning af offentlige frivilligmidler (§18) fra kommuner 

• Udarbejdelse og fremsendelse af fondsansøgninger til små og mellemstore fonde 

• Research og opdyrkning af nye potentielle fonde 

• Andre forefaldende opgaver inden for kommunikation og fundraising  
 
Kvalifikationer  
Vi forventer, at du: 

• Kan lide at skrive og er god til det på et fejlfrit dansk 

• Er en rutineret bruger af Office-pakken (evt. grafiske programmer som InDesign, men ikke et krav)  

• Kan arbejde selvstændigt og har en struktureret tilgang til opgaver  

• Har masser af gå-på-mod, evne til at holde mange bolde i luften og bevare det høje humør  

• Er studerende på et relevant kommunikations-/marketingsfagligt studie  
 
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med fonde og NGO-arbejde. 
 
Vi tilbyder dig  

• Indsigt i fundraising   

• Faglig udvikling  

• Et dynamisk og rart arbejdsmiljø  

• Indblik i en lille organisation   
 
Tiltrædelse: Senest 1. september (dog gerne før) 
  
Løn- og ansættelsesvilkår: Ugentlig arbejdstid er 10-15 timer. Løn er 125 kr. i timen 
  
Ansøgning og CV:  
Send en kort begrundet ansøgning sammen med CV i et samlet dokument til job@matematikcenter.dk 
senest den 10. august 2017 kl 12.00. Skriv ”Studentermedhjælper fundraising” i emnefeltet. 
Samtaler forventes afholdt onsdag den 16. august på vores kontor. Henvendelser vedr. stillingen kan rettes 
til Sekretariatsleder Kathrine Predstrup på kathrine@matematikcenter.dk.  
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