
Vil du hjælpe os med at drive kontoret i 
Dansk Botanisk Forening? 
 

Dansk Botanisk Forening søger en studentermedhjælper til ca. 5 timer om ugen på vores kontor i 

Universitetsparken i København. Som udgangspunkt skal du kunne møde på vores kontor hver uge. 

En mindre del af arbejdet kan laves hjemmefra f.eks. besvarelse af mails.  

Vi har brug for en, som kan hjælpe os med at  

• besvare mails fra medlemmer 

• opdatere vores medlemssystem 

• lave fakturaer og afsende varer fra vores kontor 

• bistå andre ad hoc-opgaver inden for administration, formidling og udvikling 

Afhængig af dine kvalifikationer og baggrund er der mulighed for opgaver og projekter med mere 

botanisk fagligt indhold.  

Om dig 

Det er ikke afgørende, hvilken uddannelse du er ved at tage, men vi forventer en vis interesse for 

botanik. Det er vigtigt, at du er pligtopfyldende, systematisk og meget omhyggelig i din arbejdsform. 

Du skal endvidere være serviceminded, venlig og tålmodig, da du kommer til at repræsentere 

foreningen. 

Opgaverne forventes at være af en karakter, hvor vi kan være fleksible f.eks. i forhold til dine 

eksamensperioder. 

Om os 

Vi er en grøn forening, der arbejder for botanikken og de vilde planter i Danmark. Vi blev stiftet i 1840 

og har i dag ca. 1500 medlemmer, der interesserer sig bredt for den danske flora. Både professionelle 

botanikere og amatørbotanikere, unge som gamle er medlemmer. 

Foreningens formål er at fremme interessen for botanik, herunder i særlig grad at udforske, bevare 

og udbrede kendskabet til den danske flora. Dette formål søges opfyldt gennem en lang række 

arrangementer, projekter og udgivelser, som foreningens forskellige udvalg har ansvaret for. 

Ansættelse og løn 

Arbejdstiden vil i gennemsnit ligge på 5 timer om ugen. Vi forventer, at vi løbende kan lægge en fælles 

plan, der rækker 3-4 uger ud i fremtiden. Arbejdsstedet vil være på vores nye kontor på Zoologisk 

Museum i Universitetsparken i København.  

Løn vil være i henhold til gældende HK-overenskomst. 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte kontor@botaniskforening.dk. 

Ansøgningsfristen er mandag den 1. oktober 2018. Ansøgningen sendes til ovenstående 

mailadresse. 

mailto:kontor@botaniskforening.dk

