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REG LAB søger en studentermedarbejder, der har gode analyse- og 
formidlingsegenskaber og indsigt i sociale medier 

Som studentermedarbejder i REG LAB vil du blive en del af en unik organisation 
bestående af mere end 100 medlemsorganisationer på tværs af stat, regioner, 
kommuner, erhvervsråd, erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, 
faglige organisationer, klyngeinitiativer og virksomheder samlet om en fælles 
ambition om at bidrage til at belyse og styrke erhvervsudviklingen i hele 
Danmark. REG LAB er medlemsfinansieret og upolitisk. 

Jobbet som studentermedarbejder vil give dig stor indsigt i den regionale 
erhvervsudvikling i Danmark og give dig adgang til et bredt netværk af 
innovation- og erhvervspolitiske aktører i det lokale, regionale og nationale 
landskab. Du vil få en bred berøringsflade og et stort netværk.   

Jobbet 

Som studentermedarbejder i REG LAB skal du medvirke til, at: 

• Bistå REG LABs analyse- og researchaktiviteter 
• Udvikle og gennemføre medlemsarrangementer – årskonference, 

seminarer og workshops 
• Formidle REG LABs aktiviteter gennem nyhedsbrev og hjemmeside 
• Opdatere vores medlemsdatabaser og hjemmeside 
• Styrke REG LABs profil på de sociale medier 

Vi søger en studentermedarbejder, der har: 

• Indsigt og interesse i erhvervs- og innovationsudvikling, forskning og 
uddannelse 

• Flair for IT og ikke mindst indsigt i sociale medier 
• Erfaring med arbejde med hjemmesider (WordPress) 
• Stærke skriftlige evner på både dansk og engelsk 
• Analytiske evner 
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REG LAB tilbyder 

Et job, som du har stor indflydelse på, hvis du udviser initiativ. Et lille sekretariat 
med personer med positiv energi og ”can-do” attitude. Og et stort netværk 
bestående af mange samarbejdsrelationer hos medlemmerne. 

Vi forventer, at du skal arbejde mellem 15-20 timer om ugen, men de nærmere 
aftaler taler vi om. 

Kontakt 

For yderligere information, kontakt direktør Kresten Olesen via e-mail på 
kresten@reglab.dk eller på telefon 2266 8427. 

Lyder jobbet som noget for dig, bedes du venligst sende CV og ansøgning til 
direktør Kresten Olesen via e-mail på adressen kresten@reglab.dk. Ansøgning 
skal mærkes ”Jobansøgning REG LAB”. 

REG LAB har kontor i Soho kontorhotel, Flæsketorvet 68, 1711 København V. 

Ansøgningen skal være REG LAB i hænde senest 4. august 2017 med forventet 
tiltrædelse snarest herefter. 

Om REG LAB 

REG LAB er Danmarks førende netværk og tænketank for regional erhvervs- og 
innovationsfremme. REG LAB er en 100% medlemsfinansieret og upolitisk 
forening med over 100 medlemsorganisationer på tværs af stat, regioner, 
kommuner, erhvervsråd, uddannelsesinstitutioner, klyngeinitiativer og 
virksomheder med et fælles ønske om at styrke erhvervsudviklingen i Danmark. 

Se mere på www.reglab.dk 

 


