
 
 
 
Utbildningsansvarig med stort intresse för friluftsliv sökes! 

Vill du vara med och leda en innovativ läroprocess för upp till 15 amerikanska universitetsstudenter i 
Stockholm? Vill du var den som introducerar studenter till Stockholms utbud av friluftsliv, brinner du för 
sporter och utomhusaktiviteter lika mycket som för utbildning? Då är du rätt person för det här jobbet! 
 
Rollen som koordinator innebär att du ansvarar för samordning, kommunikation och administration av vår  
"Outdoor Living & Learning Community", som är ett program för våra amerikanska studenter på DIS. 
Deltagarna har specifikt ansökt för att få delta i programmet och lära sig mer om Stockholm genom ett 
utomhusperspektiv. Du leder läroprocessen under en termin och ger inblick i hur friluftslivet påverkar 
Stockholms kultur.  
 
Mellan augusti-december koordinerar du en gång i veckan utbildningstillfällen inom det tematiska området. 
Dessa äger rum kvällstid eller på helger. Det kan vara en kajakpaddling, ett studiebesök, en orienteringstur 
eller något annat som möjliggör ett lärande utöver det vanliga. Inför terminen, i juli arbetar du med att 
utforma programmet och att förbereda inför den kommande terminen. 
 
Du har följande kvalifikationer 
 
• Du utbildar dig eller är utbildat inom området 
• Du vill engagera studenter i 20-års ålder som främst kommer från USA, i aktiviteter som kretsar kring att 

utforska Stockholms friluftsliv 
• Du gillar att skapa spännande upplevelser och bygga nätverk 
• Du är en företagsam entreprenör som är bra på att leda projekt 
• Du har erfarenhet av att leda och kommunicera med grupper 
• Du talar flytande engelska 
• Du har plats i ditt schema för kvälls- och några helgaktiviteter 
• Tidigare erfarenhet av amerikansk kultur är ett plus 
 
Vi erbjuder dig  
 
• Möjligheten till att vägleda kreativt lärande 
• En arbetsmiljö som präglas av samarbete och öppen kommunikation 
• Ett internationellt och innovativt nätverk av studenter och kollegor 
• Frihet och möjlighet till att skapa ett spännande tematisk innehåll för terminen 
 
Uppdraget omfattar ca. 10 timmar i veckan med start d. 1 Juli 2017, uppdraget varar fram till 15 December 
2017 med möjlighet till förnyelse av till vårterminen.  
Betalning enl. överenskommelse.  
 
Du kan läsa mer om DIS ’Living & Learning Communities’ på: 
http://disabroad.org/stockholm/semester/housing-options/living-learning-community-llc/ 
 
Om du har frågor om tjänsten, vänligen kontakta vår Housing och Student Affairs Manager, Marcel 
Grüninger: mgr@disstockholm.se  Motivationsbrev och CV på engelska eller svenska skickas senast 25 april 
till job@dis.dk. Märk din ansökan "Stockholm - Outdoor Living & Learning Community". 
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DIS – Study Abroad in Scandinavia  

DIS är ett oberoende, icke-vinstdrivande undervisningsinstitut som är specialiserat på ”study abroad”-program under primärt en 
termin.  
 
DIS grundades i Köpenhamn 1959. Undervisningen i både Köpenhamn och Stockholm sker på engelska och kompletteras med 
praktiska besök hos företag och institutioner, samt med studieresor runtom i Europa. En termin hos DIS stimulerar våra studenter på 
både det ämnesmässiga och det personliga planet. Kulturutbytet är en viktig del av vistelsen. DIS har därför flera program som ger 
de studerande möjlighet att lära känna värdlandlandet kultur. Studenterna kommer från utvalda universitet i Nordamerika.  
 


