
Arbejdsgiverorganisationen TEKNIQ og interesseorganisationen Energiforum Danmark 

søger studentermedhjælp 

TEKNIQ og Energiforum Danmark søger en studentermedhjælper med interesse for energi og 

energipolitik, der er systematisk og analytisk og kan lide at arbejde med formidling. Stillingen er 

placeret i TEKNIQs tekniske afdeling, hvor dine nærmeste kollegaer bliver en række tekniske 

konsulenter og Energiforum Danmarks sekretariatsleder. 

Energiforum Danmark og TEKNIQ er to selvstændige organisationer uden politiske eller 

økonomiske bånd. Energiforum Danmark har en administrationsaftale med TEKNIQ om drift og 

bemanding af foreningens sekretariat.  

 

Arbejdsopgaver 

Din tid vil blive ligeligt delt mellem de to organisationer og dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:  

TEKNIQ Energiforum Danmark 

- Opdatering af hjemmesidens artikler om 

teknik, lovgivning m.m. 

- Sagsbehandling i forbindelse med 

overtrædelsessager på 

autorisationsområdet 

- Databehandling og organisering af data 

- Bistand i forbindelse med 

medlemsmøder og andre 

arrangementer 

- Korrekturlæsning 

- Diverse ad hoc-opgaver 

- Finde og skrive nyheder til hjemmesiden 

- Fact-finding i forbindelse med 

høringssvar, artikler m.v. 

- Facilitere lokale netværk 

- Organisatorisk arbejde, herunder 

medlemsdatabase, 

medlemsforsendelser m.v. 

- Praktisk arbejde på konferencer og 

møder 

- Skrive artikler til blad og hjemmeside 

- Forefaldende administrativt arbejde 

 

Kvalifikationer 

Vi forestiller os, at du er: 

• 1-3 år inde i studiet – gerne inden for retningerne politik/administration, energi- eller 

ressourceplanlægning, tekniske studieretninger kombineret med formidling eller 

kommunikation 

• Talknuser, dvs. god til at organisere og behandle data i Excel og lignende 



• Stærk i formidling og kommunikation 

 

• Analytisk  

 

• God til at omsætte tekniske og faglige termer til almindeligt dansk 

 

• Fleksibel, serviceorienteret og god til at samarbejde 

Vi tilbyder 

• Ansættelse ca. 15-18 timer om ugen 

• Placering af arbejdstid afhængig af dine undervisningsplaner, dog to ugentlige dage hvor 

arbejdstiden kan placeres inden for alm. arbejdstid fra 7.30 – 16.30 

• Løn efter kvalifikationer 

• Start hurtigst muligt 

 

Lidt om os: 

TEKNIQ er den 4. største arbejdsgiverorganisation i Danmark. Vi er 60 engagerede medarbejdere, 

som arbejder for at fremme installationsbranchens vilkår. Vi arbejder med arbejdsmarkedspolitik, 

uddannelsespolitik og erhvervspolitik. (http://www.tekniq.dk/) 

Energiforum Danmark er et netværk for ildsjæle, der arbejder professionelt med energi og 

bygninger. Energiforum Danmark arbejder for, at bygninger med intelligent energiudnyttelse og 

rum til trivsel bliver kernen i fremtidens helhedstænkte, fossilfrie samfund. 

(http://www.energiforumdanmark.dk/) 

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at ringe til sekretariatsleder for Energiforum 

Danmark, Dorte Nørregaard Larsen, 38 34 30 40 eller sende en e-mail til 

info@energiforumdanmark.dk 

Send os din ansøgning hurtigst muligt – men senest den d. 2/7 

Ansøgningen mærket ”studentermedhjælp” sendes til info@energiforumdanmark.dk eller 

Energiforum Danmark, Att.: Dorte Nørregaard Larsen, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup.  
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