Program Coordinator, Science & Health Programs
Science & Health (S&H) søger en erfaren Program Coordinator til at varetage en række essentielle driftsopgaver i
afdelingen. Stillingen er fuldtid og du vil i samarbejde med syv dygtige kollegaer sikre, at S&H hver dag skaber et godt
arbejds- og læringsmiljø for vores 70+ eksterne undervisere samt 230+ amerikanske studerende.
Opgaver
Dine opgaver vil være afhængige af afdelingens løbende behov. Faste kerneopgaver vil være:






Tovholder for møde- og eventkoordinering i S&H
Koordinering af akademiske besøg på S&H studieture
Logistisk leder på S&H studieture hvert semester
Håndtering af semester aftaler i forbindelse med lønudbetaling til vores undervisere
S&Hs kontaktperson for visse andre afdelinger på DIS, herunder vores
o Bibliotek (bl.a. bestilling af kompendier og grundbøger hvert semester)
o Studietursafdeling (bl.a. koordinering af bemanding af S&H studieture hvert semester)
o Marketing & Communications afdeling (bl.a. årlig revision af kursushjemmesider og katalog)

Vi forventer at du
 Har en relevant uddannelse, og mindst lige så vigtigt: du har solid praktisk erfaring med administrativt arbejde –
meget gerne fra en uddannelsesinstitution. Uddannelse inden for natur- eller sundhedsvidenskab vil være et plus
 Er flydende i dansk og engelsk på skrift og i tale
 Kommunikerer tydeligt og effektivt både skriftligt og mundtligt
 Er erfaren bruger af Windows, Microsoft Office Suite samt Microsoft Outlook
 Arbejder selvstændigt og proaktivt, og håndterer forandringer med en positiv attitude
 Er omhyggelig og detaljeorienteret, og bevarer overblikket i en travl hverdag med mange deadlines
 Er udadvendt og har gode samarbejdsevner, herunder at du er i stand til at samarbejde smidigt og effektivt med
mange forskellige personligheder og faggrupper
 Har selvindsigt, let til latter og har en rolig, fattet og professionel tilgang til tingene
Vi kan tilbyde dig
 Dygtige, engagerede og hjælpsomme kollegaer med et stærkt fokus på teamwork og arbejdsglæde
 Et uformelt og dynamisk arbejdsmiljø, præget af mange forskellige arbejdsopgaver
 En unik, spændende og international arbejdsplads
Ansøgningsproces
Send snarest muligt ansøgning og cv til job@dis.dk mærket “Program Coordinator S&H”. Ansøgningsfristen er den 4. januar
2017 med forventet startdato 1. februar 2017 eller snarest derefter.
Henvendelser om stillingen kan rettes til Program Director, Lisbeth Borbye, lbo@dis.dk, +453376 5485.

DIS is a non-profit study abroad foundation established in Denmark in 1959, with locations in Copenhagen and Stockholm. DIS
provides semester, academic year, and summer programs taught in English, and offers high-impact learning experiences for
upper-division undergraduate students from distinguished North American colleges and universities. The intellectually
challenging curriculum is broad, cutting edge, and enriched by experiential learning components, including faculty-led study
tours across Europe. The housing and extracurricular offerings provide students with opportunities for meaningful cultural
engagement and personal growth.
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