F r i v i l l i g t i l
F o l k e u n i v e r s i t e t e t s
S o M e - t e a m

Er du god til at spotte og formidle de gode, skæve og fængende historier?
Er du skrap til Facebook? Og har du lyst til at være en del af et kreativt SoMe-team? Folkeuniversitetet i Aarhus
søger to frivillige, som har lyst til at være medskabere på Folkeuniversitetets Facebook-kommunikation et par
timer om ugen i perioden december 2017 til medio marts 2018.
Har du lyst til at arbejde med videns- og kulturformidling på Facebook?
Dine opgaver vil overvejende være planlægning og produktion af indhold til forskellige Facebooksider. Det
drejer sig om tre Facebooksider knyttet til afdelinger i Aarhus, Emdrup og Herning samt vores vidensfestivaler,
hvor du primært vil blive koblet på Århundredets Festival. Vi har stort fokus på kommunikation af viden på
Facebook, så en opgave kunne fx være at interviewe en søvnforsker om tre gode råd til bedre søvn. Det kunne
også være at lave en quiz, en leg, en rebus eller noget helt fjerde. Vi vil gerne engagere vores følgere. Vi ser
gerne, at du har erfaring med kommunikation på sociale medier, kan kommunikere kort og konkret til
forskellige målgrupper og ikke er bange for at arbejde selvstændigt og tage initiativ. Det vil være en fordel, hvis
du kan tage gode billeder og evt. har kendskab til simpel videoredigering (til sociale medier).
Hvad kan vi tilbyde dig?
Du bliver en del af Folkeuniversitetets SoMe-team, hvor du får mulighed for at prøve kræfter med ideudvikling,
planlægning, produktion og kommunikation på Facebook. Du vil bl.a. få træning af en professionel Social
Media rådgiver. Herudover får du adgang til arrangementer og forelæsningsrækker på Folkeuniversitetet, hvor
der også gemmer sig mange gode historier og gode oplevelser for studerende. Vi glæder os til at inkludere dig
i vores team.
Hvad er Folkeuniversitetet?
Folkeuniversitetet i Aarhus er en nonprofit, folkeoplysende organisation, der arbejder med forskning i
øjenhøjde. Vi gør det sjovt at blive klogere. Hvert semester præsenterer vi forelæsningsrækker i Aarhus,
Emdrup (DPU, Aarhus Universitet) og Herning (HIH, Aarhus Universitet), og alle kan deltage. Vi er nysgerrige på
nye formidlingskoncepter, og vi udvikler løbende vidensarrangementer med et ’twist’. Bl.a. til festivaler som
Århundredets Festival, Hearts & Minds og Nordiske Nätter, hvor den traditionelle forelæsning får nye former.
Vi glæder os til at høre fra dig. Send din ansøgning og dit CV til programredaktør Anne Marie Støvring
Sørensen, as@fuau.dk
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Omfang: Fleksibelt og kan aftales løbende, men fx 2 timer ugentligt
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