
 

 

 

 

 

 

Studerende til Psyk-studieliv og studenterrettet 

kommunikation til Institut for Psykologi på Københavns 

Universitet 

 

På Institut for Psykologi ønsker vi at sikre de bedste rammer og betingelser for et godt 

studieliv for alle. Vi vil i de kommende år fremme faglig og social trivsel gennem en række 

tiltag udviklet i dialog med studerende og for studerende. Vi har brug for en 

studentermedhjælper, der kan bidrage til dette arbejde – måske er det dig eller en du 

kender? 

Som studentermedhjælper på Institut for Psykologi får du et job med stort ansvar, 

varierende arbejdsopgaver, mulighed for personlig og faglig udvikling og gode kollegaer.  

 

Som studentermedhjælper vil du: 

• Stå for at udbrede kendskabet til sociale og faglige arrangementer for studerende og 

ansatte på Psykologi, primært via Facebook, Instagram og studiebeskeder på KUnet 

• Stå for at udbrede kendskabet til nyt fra instituttet til de studerende 

• Være ansvarlig for instituttets nye Instagram-profil og arrangere bl.a. Instagram 

takeovers og producere opslag om studielivet på Psykologi 

• Være tovholder på instituttets forskertalks for studerende, hvor instituttets forskere 

holder oplæg om et aktuelt emne, fx krigen i Ukraine og PTSD 

• Stå for at bestille forplejning til arrangementer samt gøre klar og rydde op 

• Bistå med diverse ad hoc-opgaver 

• Få erfaring med let hjemmesideredigering (vi bruger Sharepoint på KUnet)  

• Lære at navigere i en kompleks organisation med mange forskellige 

samarbejdspartnere 

 

Vi lægger vægt på:  

• At du er studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og har kendskab til studielivet 

på fakultetet  

• At du er udadvendt, initiativrig og ansvarsbevidst 

• At du har gode skriftlige og mundtlige dansk- og engelskkundskaber  

• At du har erfaring med eller interesse for sociale medier (Facebook og Instagram) 

• At du har erfaring med eller interesse for grafisk opsætning 

• At du kan håndtere at have forskellige roller på universitetet 

 

  

K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

I N S T I T U T  F O R  P S Y K O L O G I  



Vi tilbyder dig: 

• Et spændende og alsidigt job med tæt kontakt til alle, både vores forskere, administrationen 

og studerende på Psykologi 

• Mulighed for at udvikle dine mundtlige og skriftlige kommunikationsevner 

• Engagerede og gode kolleger, der har let til grin og gerne vil høre, hvad du har lavet i 

weekenden 

• At blive en del af et godt hold, som kan lide at arbejde sammen, støtter hinanden og har 

en uhøjtidelig og lun omgangstone  

 

 

Vores arbejdsplads 

 

Institut for Psykologi på Københavns Universitet er Danmarks største psykologiske forsknings- 

og uddannelsesinstitution. Instituttet danner ramme om international forskning og højere 

uddannelse fra BA- til ph.d.-niveau. Desuden udbydes en række kortere uddannelsesforløb. 

 

Instituttet har ca. 1400 studerende og ca. 115 ansatte bestående af fastansatte forskere, 

postdocs, ph.d.-studerende og administrative medarbejdere. Den omfattende forskning på 

instituttet er karakteriseret ved at være varieret og samtidig specialiseret til det højeste niveau, 

og instituttet har i de senere år haft succes med at tiltrække og fastholde både danske og 

internationale forskere. 

 

Institut for Psykologi hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, som har til huse i Center 

for Sundhed og Samfund midt i København. Hvert år optages over 2.000 nye studerende på 

fakultetets bachelor- og kandidatuddannelser inden for henholdsvis antropologi, psykologi, 

samfundsfag, sociologi, statskundskab og økonomi. 

 

Ansættelsesforhold  

Stillingen opslås med tiltrædelse hurtigst muligt og gerne ikke senere end den 1. april 2023. 

Stillingen er normeret til 12-15 timer om ugen. 

Stillingen aflønnes efter gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og 

Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 

og efter Organisationsaftalen for kontorfunktionærer i statens tjeneste HK/Stat. Du vil blive 

indplaceret som HK-studerende, efter anciennitet. 

For at blive ansat er det en forudsætning, at du er indskrevet og aktiv studerende ved en 

videregående uddannelsesinstitution.  

 

Yderligere spørgsmål 

Spørgsmål i forbindelse med stillingen kan rettes til studieleder Signe Vangkilde på 

signe.vangkilde@psy.ku.dk eller +4535324885. 

 

 

Ansøgning 

Send din ansøgning bilagt CV samt karakterudskrift og indskrivningsbevis til 

webmaster@psy.ku.dk, så den er universitetet i hænde senest d. 26. februar 2023, kl. 23:59. 

mailto:signe.vangkilde@psy.ku.dk
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Send gerne ansøgningen fra din KU-mail og skriv Ansøgning til Psyk-studieliv i emnefeltet. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10.  

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset 

personlig baggrund til at søge stillingen. 
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