
 

GRAFISK STUDENTERMEDHJÆLPER 
TIL MIND YOUR OWN BUSINESS 

 

Mind Your Own Business søger skarp grafisk studentermedhjælper, 
der kan sikre målrettet og nærværende visuel kommunikation 
 
 

 
 
Mind Your Own Business (MYOB) har på kort tid opbygget et stærkt og genkendeligt brand, og vores metodiske 
arbejde anses i dag, som en relevant indsats for kommuner og boligforeninger, når det handler om 
kriminalitetsforebyggelse og motivation af drenge fra udsatte boligområder. 
 
Vores grafiske udtryk og formidling er vigtigt, og vi søger derfor en person, der har blik for organisationens udtryk 
og kan bidrage til at vores budskaber understøttes bedst muligt visuelt.  
 
OM DIG 
 

Det er vigtigt for os, at du er hjemme i dine grafiske programmer – primært Adobe-pakken – og har lyst til at 
kaste dig ud i at producere grafisk materiale til forskellige platforme som sociale medier, kampagner, events, 
foldere, roll-ups mv.  
 
Desuden lægger vi vægt på, om du har erfaring med at filme og klippe små film. Endelig er det en fordel, hvis du 
har website-erfaring og i perioder kan give en hånd med på hjemmesiden. Vi bruger WordPress som CMS-system, 
så det er en fordel, hvis du kender dette. 
 



 

Vi forventer, at du er i gang med en uddannelse inden for grafisk design, medie- eller filmvidenskab eller lignende. 
Det er vigtigt for os, at din tekniske formåen sætter dig i stand til selvstændigt og målrettet at løse opgaver. Vi 
foretrækker derfor studerende, der skal i gang med deres 2. eller 3. studieår, men det er ikke et krav. 
 
Du trives i en travl og utraditionel hverdag. Du nyder at blive udfordret og går ikke på kompromis med kvalitet 
og koncept. Du er ambitiøs og arbejder struktureret og målrettet med en positiv energi og tror på, at 
samarbejde og respekt for andre mennesker bidrager til positiv udvikling. 
 
 
OM TEAMET 
 

Du bliver en del af kommunikationsteamet i MYOB. Du vil indgå som ligeværdig sparringspartner i alle projekter, 
og gode ideer og input er altid meget velkomne. Vi har afvekslende og mangeartede arbejdsopgaver og deler 
ansvaret for at få dem løst – og gør det med en humoristisk og uformel omgangstone. 
 
 
OM MIND YOUR OWN BUSINESS 
 

Mind Your Own Business er en organisation, der skaber udviklingsforløb centreret omkring iværksætteri for 
drenge fra udsatte boligområder i alderen 13-19 år.  
 
Vi er en lille organisation i hastig udvikling. Vi værdsætter professionalisme og arbejdsomhed – men også et godt 
grin og et nærværende og trygt arbejdsmiljø. Hos MYOB er arbejdsglæden høj, og der eksisterer et godt og 
respektfuldt kollegialt samarbejde. 
 
 
DET PRAKTISKE 
 

Tiltrædelse /arbejdstid 
Tiltrædelse: 1. september 2018 eller snarest herefter. Arbejdstiden er ca. 10 timer ugentligt. Arbejdstiden ligger 
primært indenfor normal kontortid, men du kan i nogen sammenhænge forvente lidt aften- eller 
weekendarbejde. Vi er fleksible med dine timer i forhold til eksamensperioder og andre vigtige milepæle i dit liv. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn og pension ifølge aftale. Det er et krav, at du er studerende. 
 
Ansøgning 
Send din ansøgning og CV i én samlet fil til os senest fredag d. 17. august kl. 12.00. Samtaler afholdes i uge 34-
35. Ansøgning sendes til job@myob.dk med mærket ”GRAFISK STUDENTERMEDHJÆLPER”. 
 
Yderligere oplysninger 
Såfremt du har spørgsmål til stillingen, der rækker udover de oplysninger, der står i stillingsopslaget eller findes 
på hjemmesiden, kan du kontakte direktør Maria Kavita Nielsen på tlf. 26117183 – relevante henvendelser kan 
kun ske i uge 33. 
 
Læs mere om Mind Your Own Business: www.myob.dk 
 
Mind Your Own Business ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset 
alder, køn, religion, handikap eller etnisk baggrund. 
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