Studentermedhjælper til Innargi A/S til korrekturlæsning og ad-hoc opgaver
Drømmer du om at bruge din sproglige flair og øje for tekster til at gøre en konkret forskel for klima og
miljø? Og vil du hjælpe med at bringe en af verdens primære energikilder i spil? Så skal du måske
arbejde med geotermi og for Innargi.
Innargi A/S er stiftet af A.P. Møller Holding – og ejes i dag af A.P. Møller Holding, ATP og NRGi. Vi er
sat i verden for at bringe varmen fra jordens indre – geotermien – i spil som en vigtig, grøn kilde til
varme i store byer. Med vores samlede ekspertise om undergrunden og gennem partnerskaber med
fjernvarmeselskaber i store byer i Danmark og Europa vil vi virkeliggøre ambitiøse planer for at skabe
grundlæggende forandring til gavn for klimaet og udfasning af gas og olie.
Tretten procent af drivhusgasudledningen i EU stammer fra boliger. Og mange store byer skal udfase
kul, gas og biomasse som kilde til opvarmning i de kommende år. Her kan vi hjælpe.
Siden vi blev stiftet i 2017 og frem til i dag har vi udviklet en attraktiv og konkurrencedygtig platform til
udbredelse af geotermisk fjernvarme i stor skala. Der er stor interesse for geotermisk energi, og vi har
travlt med at opbygge vores organisation – derfor har vi brug for en studentermedhjælper med skarpt
øje, flydende pen og et par ekstra hænder til at hjælpe med forskellige opgaver.
Læs mere på www.innargi.com

Vi søger
Vi søger en sproginteresseret studentermedhjælper til blandt andet korrekturlæsning, tekstarbejde og
ad-hoc opgaver. Vi forestiller os, at du
•
•
•
•
•
•
•
•

har interesse for sprog og kan fordybe dig i sproglige detaljer
studerer kommunikation, dansk/nordisk eller et andet sprogfag som fx engelsk, tysk eller polsk
er et par år inde i studiet eller på overbygningen
skriver godt og fejlfrit både på dansk og engelsk
har flair for det grafiske og æstetiske – og for at udarbejde lækre PowerPoints
har mod på eller evt. erfaring med at planlægge events
er serviceminded og gerne tager del i praktiske opgaver
hvis vi er heldige, også kan tysk eller polsk – men det er ikke et krav.

Du skal være en god kollega, der giver den en ekstra skalle. Vi er ambitiøse og entreprenante og har
hinandens ryg.

Vi tilbyder
•

en attraktiv, mindre opstartsvirksomhed med et højt energiniveau og en dynamisk, fleksibel
tilgang til vores arbejde. Vores struktur er enkel og flad, og vi tager alle fra med mange
forskellige typer af opgaver

•

et spændende arbejdsmiljø med gode kollegaer, der alle gerne vil gøre en forskel for klimaet,
og hvor der også vil være andre studentermedhjælpere

•

gode ansættelsesforhold, stor fleksibilitet og forståelse for travle perioder på dit studium

•

flotte kontorlokaler i Lyngby, tæt på S-togsstationen (ca. 800m) og busforbindelser.

Vi har mange forskellige kommunikationsprodukter, som vi ville blive glade for din hjælp til – breve,
notater, præsentationer osv. Du vil supplere vores nuværende kommunikationsstudent i arbejdet med
vores digitale kanaler og hjemmeside, samtidig med at du vil få en bred berøringsflade med resten af
organisationen, når kollegaer har brug for hjælp til de andre små og store opgaver, der opstår, når man
er et lille team, der skal have alle ender til at mødes.
Det er et krav, at du besidder en gyldig arbejdstilladelse til Danmark, da vi desværre ikke kan
sponsorere denne.
Ansøgningsfrist: 4. maj 2022. Vi gennemgår løbende ansøgningerne og indkalder til samtaler. Send
din ansøgning til HR-konsulent Cecilie Hansen på cecilie.hansen@innargi.com
Kontakt: for yderligere information om stillingen, kontakt venligst Anja Nielsen
anja.nielsen@innargi.com eller HR-konsulent Cecilie Hansen på cecilie.hansen@innargi.com

på

