LYST PÅ EN SPENNENDE
SOMMER-/DELTIDSJOBB INNENFOR

FORNYBAR ENERGI?
UNGENERGI:

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.

SØKNAD:

Søknad med karakterutskrift
og CV sendes på e-post til:

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.

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 sammfunnsfaglige og realfaglige 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).

ROLLER

Vi jobber sammen som et team og ser etter deg som kan fylle én
eller flere av disse rollene i teamet:

asgeir.tomasgaard@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:

1. mai 2020

Søknader behandles fortløpende

Vi utvikler nettsiden
vår selv og trenger
derfor noen med interesse for programmering og webutvikling. Det er positivt,
men ikke nødvendig
at du har kjennskap
til Wordpress, JavaScript og PHP.

Film, foto og grafikk
er viktige elementer i arbeidet vårt.
Vi har derfor behov
for teammedlemmer
som har interesse
for å jobbe med dette. Det er positivt,
men ikke nødvendig
at du har kjennskap
til Illustrator og Animate.

Resten av oss jobber mest med å
skrive tekster og utvikle oppgaver og
undervisningsopplegg. Det er en fordel om du er glad i
å skrive.

