Bli studentambassadör!
Vill du berätta för blivande studenter vad Campus Värnamo har att erbjuda?
Då kan du ansöka om att bli studentambassadör!
Du får kontakter, erfarenhet – och roligt under tiden!
Studentambassadörerna är en viktig del av vår verksamhet, som ambassadör
inspirerar du till studier genom att informera om hur livet är som student
på Campus Värnamo. Det viktigaste för oss är att vi erbjuder yrkesinriktade
utbildningar och att vi arbetar för hög anställningsbarhet.
Vårt motto är enkelt Vi arbetar nära företagen, den offentliga sektorn, högskolor och universitet
och våra utbildningar har tagits fram tillsammans med branscherna.
Därför vet vi vilka kunskaper studenterna behöver inom sina yrkesroller
och arbetsgivarna får den kompetens de efterfrågar.
De som är intresserade av att börja studera vill oftast prata med
någon som själv är student för att få svar på sina frågor.
Campus Värnamo behöver därför din hjälp med att berätta om
våra utbildningar och om hur det är att plugga i Värnamo och
uppgiften är lika enkel som utmanande:

Du inspirerar människor att söka utbildningar hos oss genom att
berätta om dig själv, dina studier och Campus Värnamo.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Bemanning vid mässor, skolbesök osv och berätta om din utbildning
och Campus Värnamo.
• Vara delaktig vid informationsträffar och liknande.
• Digitala uppdrag, t ex agera på sociala medier för att sprida information
om Campus Värnamo och våra utbildningar och stärka varumärket.
• Vara med vid foto- och filmuppdrag, t ex intervjusituationer i syfte att
marknadsföra Campus Värnamo.
Du behöver inte vara intresserad av alla uppdrag, vi utgår från dina intresseområden och kompetens.

För att du ska kunna bli studentambassadör vill vi att du:
•
•
•
•

Är social, ansvarstagande och tycker om att prata med människor.
Brinner för din utbildning och vill inspirera andra att studera vidare.
Har kunskaper och intresse för sociala medier.
Talar och förstår svenska på modersmålsnivå.

Studentambassadörsarbete görs i mån av tid, självklart går dina studier i första hand.
Alla insatser du gör sker på uppdrag av personal på Campus Värnamo. Och du, du får givetvis betalt för ditt arbete.
Efter att ditt uppdrag som studentambassadör är avklarat får du ett intyg och vi är gärna referenspersoner till ambassadörer
som har ställt upp och genomfört sina uppdrag på ett bra sätt.
Har du några frågor, tveka inte att kontakta:
Hanna Hartikainen, studentcoach, tel 0370-37 79 78 eller hanna.t.hartikainen@varnamo.se
Henrik Rosenqvist, marknadskommunikatör, tel 0370-37 74 25 eller henrik.c.rosenqvist@varnamo.se
Om du är intresserad av att bli studentambassadör skriv några rader om dig själv och skicka dem till:
henrik.c.rosenqvist@varnamo.se

campus.varnamo.se

