Få kompetent og fleksibel arbejdskraft
- Ansæt en studentermedhjælper

Hvad er en studentermedhjælper ?

Få relevant
arbejdskraft i din
virksomhed,
slå et studiejob op

Hvorfor ansætte en studerende?
En studentermedhjælper kan løse konkrete
ad hoc-opgaver og vil ofte kunne fungere som
virksomhedens kobling til
uddannelsesinstitutionernes
forsknings- og udviklingsmiljøer.

En studentermedhjælper er en studerende på en
videregående uddannelse, der har et studierelevant
arbejde på typisk 5 til 10 timer ugentligt.
Et studiejob er en helt normal ansættelsesaftale
mellem virksomheden og den studerende uden kobling til semesterplaner og krav til
opgaveskrivning. Den studerende vil dog normalt
i større eller mindre udstrækning kunne anvende
sine uddannelsesmæssige kompetencer i jobbet. Det
kan ikke sammenlignes med en virksomhedspraktik
eller projektopgave, hvor der altid vil være specielle
studieretningskrav.
En studentermedhjælper løser de opgaver, I har behov
for at få løst i virksomheden. Et studiejob er populært
sagt en fleksibel og erhvervsvenlig måde at ansætte
studerende på.

Der er mange andre gode argumenter for at ansætte
en studiemedarbejder, herunder:
-- at få tilknyttet kompetent og fleksibel abejdskraft
til lav pris
-- at rekruttere fremtidens medarbejdere på en
uforpligtende facon ved at få kendskab til de
studerendes kompetencer
-- at frigøre ressourcer blandt øvrigt personale

Læs mere på
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Hvor finder man en egnet kandidat?

Det er veldokumenteret,
at højtuddannede
medarbejdere medvirker
til at skabe udvikling,
innovation og
produktivitetsforbedring.

I Nordjylland er Aalborg Universitet (AAU) og
professionshøjskolen University College Nordjylland
(UCN) indgangen til de videregående uddannelser.
Et godt tip er ikke altid at afgrænse ansøgerfeltet
ved at fokusere på en enkelt uddannelse – ofte
kan virksomheden få tilført nye spændende
ressourcer ved at lade sig udfordre af de studerendes
kompetencer.
Mangler du et værktøj til at udvælge den rette profil
eller finde ud af hvilken studieretning, der sikrer, at
studentermedhælperens kompetencer matcher
studiejobbet, kan du finde hjælp på hjemmesiden
StudiejobNordjylland.dk

Hvordan slår jeg en stilling til et studiejob op?
Når du skriver et stillingsopslag, bør det fremgå,
hvilke konkrete opgaver studentermedhjælperen skal
løse i virksomheden, så den studerende har mulighed
for at forstå jobbets indhold. Dog er det en god idé at
efterlade plads til, at kandidaterne selv kan medvirke
til at præge arbejdsopgaverne.
Studiejob kan opslås gratis på
StudiejobNordjylland.dk. AAU Karrierecenter
og UCN vejleder gerne om ansættelse af en
studentermedhjælper.
Du kan også kontakte dit lokale erhvervskontor og få
sparring og vejledning omkring ansættelsesprocessen.
Ring til Erhvervskontorernes fællesnummer på
70 15 16 18.

Hvordan er økonomien?
Lønniveauet for en
studentermedhjælper er typisk
mellem 110 og 140 kr. pr. time og
forhandles mellem virksomheden
og den studerende. Vi anbefaler en
ansættelse på min. 200 timer årligt,
svarende til en udgift for
virksomheden på 25.000 kr. ved en
timeløn på 125 kr. i timen.

