
 

Kontorelev til Hf og VUC Roskilde 
 
Kan du lide at have mange bolde i luften?  
Ønsker du et spændende job med faglige udfordringer?  
 
Vi søger en kontorelev inden for specialet Offentlig Administration. Uddannelsen er 2-årig.  
 
Hf og VUC Roskilde tilbyder kompetencegivende uddannelse til unge og voksne på hf, AVU og FVU-niveau 
samt ordblindeundervisning. Vi er en levende og udviklingsorienteret organisation med ca. 3.000 kursister 
og 160 medarbejdere fordelt på 3 uddannelsessteder i Roskilde, Køge og Greve.  
 
Dit hovedarbejdssted vil være vores uddannelsessted i Roskilde, men der vil også være perioder, hvor du 
skal arbejde i Køge og Greve.  
 
Administrationen er opdelt i henholdsvis Fællesadministration og Studieservice. Du vil i din elevtid skulle 
arbejde i begge afdelinger – dog vil dine primære arbejdsopgaver og elevtid skulle foregå i Studieservice. 
Du vil dog også komme i berøring med økonomiopgaver. På denne måde sikres det, at du opnår et bredt 
kendskab til de mange (studie-)administrative opgaver, som skal varetags på en moderne selvejende 
uddannelsesinstitution.  
 
Vi forventer, at du:  

 Med et godt resultat har bestået 2-årig HG/EUX eller HGS eller er i færd med det.  

 Eller har en HTX, HHX, STX eller hf. (Vedlæg dokumentation for gennemførsel af påkrævet skoleforløb)  

 Er du over 25 år, vedlæg dokumentation for realkompetence vurdering  

 Har interesse for (studie-)administration og flair for IT, samt har lyst til udfordringer  

 Er fordomsfri, serviceminded og fleksibel  

 Er omhyggelig, ansvarsfuld og selvstændig  
 
Vi tilbyder:  

 En spændende og alsidig uddannelse, hvor du kommer i berøring med mange administrative 
opgaver i forhold til studieadministration og mere traditionel administration.  

 Selvstændige arbejdsopgaver og ansvarsområder  

 En arbejdsplads, hvor du møder mange forskellige typer mennesker og udfordringer  
 
Ansættelsesvilkår:  

 Ansættelsen sker i henhold til organisationsaftale mellem HK Stat og Finansministeriet.  

 Fra og med 1. august 2021 er Hf og VUC Roskilde en røgfri arbejdsplads, det vil sige man må ikke 
ryge i arbejdstiden. 

 Arbejdstiden vil være 37 timer om ugen.  

 Tiltrædelse d. 1. september 2021.  
 
Ansøgning:  

 Ansøgning inkl. CV og relevante bilag sendes elektronisk til vores sekretariat på e-mail: 
job@vucroskilde.dk – mrk. ”Kontorelev” i emnefeltet.  

 Ansøgningsfrist mandag d. 31. maj 2021 – kl. 12.00  

 Samtaler påtænkes gennemført d. 14. juni. Anden samtale kan forekomme. 
 
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte elevansvarlig Pia Georgsen på telefon: 20 98 49 32 


