
 

 

 

AXIS søger en studentermedhjælper inden for grafisk design 

 

På vores kontor på Frederiksberg kommer du til at arbejde med forskellige grafiske opgaver. 

Vi forventer, at du er fleksibel, klar på at arbejde selvstændigt og ikke er bange for at have mange bolde i 
luften. 

Du er formentligt ved at uddanne dig til Mediegrafiker, Multimediedesigner, Grafisk Designer eller lignende. 
Arbejdstid og dage tilpasser vi efter dit studie. 

Dine opgaver kommer fx til at bestå af: 

 Opsætning af undervisningsmaterialer 
 Systematisering af billeder og redigering heraf 
 Layout af interne formater og manualer 
 Opdatering og layout af hjemmeside (WordPress) 

Vi forventer, at du: 

 Har godt styr på Adobe InDesign og Photoshop 
 Har et godt visuelt øje, er præcis i din eksekvering og kan få noget fra hånden 
 Kan lide at arbejde i et lille, uformelt ngo-miljø 

Vi tilbyder: 

 10 timer ugentligt arbejde på Carit Etlars Vej 6, kld. Frederiksberg 
 125 kr. i timen 
 Ansættelse fra 1.august-31.december, evt. med mulighed for forlængelse. 

Kort om os 

AXIS er en ngo, der arbejder i Peru, Bolivia, Ghana og Sierra Leone med et fælles fokus: At anvende 
kvalitetsuddannelse som et middel til at styrke marginaliserede befolkningsgruppers rettigheder. Uddannelse 
er en menneskeret, som kan give den enkelte bedre mulighed for at kræve andre rettigheder. Den er en 
forudsætning for, at fattige og udsatte kan udfordre magthavere og påvirke sociale, kulturelle, økonomiske 
og politiske beslutninger. Uddannelse er derfor afgørende, hvis vi vil skabe udvikling og forandring i verden. 
Ved at fokusere på rettighedsbaseret kvalitetsuddannelse styrker AXIS marginaliserede folks kendskab til og 
mulighed for at få opfyldt deres rettigheder. 

Ansøg 

Send din ansøgning og dit CV til axis@axisngo.dk hurtigst muligt – vi håber at kunne holde samtaler i løbet 
af juni, så ansættelsen kommer på plads før sommerferien. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du 
velkommen til at kontakte sekretariatsleder Niels Boe på nb@axisngo.dk eller på 30113806.  

 


