
Lyst på en spennende sommer-/deltidsjobb 

innenfor fornybar energi? 

 
UngEnergi søker deg som har interesse for fornybar energi og som kunne tenke deg å 
jobbe med å skape skriftlig og grafisk innhold for å utvikle nettsiden UngEnergi.no. 
Formålet med siden er å formidle kunnskap om tema rundt fornybar energi til ungdom.  
 
UngEnergi består av en liten gruppe ungdom, og som prosjektmedarbeider vil du bli en 
del av teamet. Du vil få en rekke varierte arbeidsoppgaver innenfor formidling av 
kunnskap om fornybar energi, klima og miljø. Vi driver vår egen nettside som stadig 
trenger innhold og utvikling. I tillegg til å jobbe med nettsideinnhold, vil du få arbeid 
knyttet til promotering av UngEnergi mot målgruppen. På sommeren jobber vi fra 
08.00-16.00 på NTNU Gløshaugen. Resten av året jobber vi inntil 25 timer i måneden, og 
arbeidstiden er fleksibel. Om du vil vite mer om oss kan du besøke oss på 
UngEnergi.no. 
  
Hva jobber vi med? 

● Skrive tekster. 
● Intervjue fagfolk. 
● Lage illustrasjoner og animasjoner. 
● Utvikle nettsideløsninger. 
● Utvikle praktiske og teoretiske oppgaver til undervisning. 
● Delta på stands/messer. 

  
Dette søker vi etter 

● Du går på VGS eller siste året ungdomsskole. 
● Har interesse for fornybar energi, klima og ei bærekraftig 

framtid - både de sammfunnsfalige og realfagelige 
aspektene ved det. 

● Er selvstendig, kreativ, engasjert og samarbeidsvillig. 
● Kan jobbe deler av sommeren 2020 på dagtid. 
● Har mulighet til å jobbe inntil 25 timer i måneden resten av året (fleksibel 

arbeidstid). 
 
Det er positivt, men ikke nødvendig at du har 

● Kjennskap til Adobepakkene, særlig programmene Illustrator og Animate. 
● Kjennskap til Wordpress, JavaScript og PHP. 

 
Søknad med karakterutskrift og CV sendes på e-post til 
asgeir.tomasgard@ntnu.no. Legg gjerne ved eksempler på tekster du har skrevet, 
grafiske produkt du har laget selv eller andre relevante eksempler. Eventuelle spørsmål 
om stillingene kan rettes til Asgeir Tomasgard på telefon 93058771, eller e-post. Lønn 
etter statens tariffer. Opplæring vil bli gitt i starten av sommeren 
 
Søknadsfrist: 6. April 2020. Vi ser frem til å høre fra deg!  
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