Hemresande student
Detta är ett uppdrag för ambassadörer på alla campusorter samt distans ambassadörer.
Uppdrags-ID

190415 Hemresande student

Datum

180913-190415

Tid

Enl. överenskommelse

Antal platser

Obegränsat

Sista anmälningsdag

Fortlöpande – absolut sista 14 april 2019

Vänligen notera att uppdraget kan komma att tillsättas innan sista anmälningsdag.
Uppdragsbeskrivning
Luleå tekniska universitet har som ambition att bli bäst i Sverige på besök i hemklassrum, och vi
behöver din hjälp! Vi har som mål att genomföra 300 besök i hemklassrum under det akademiska
året.
Som hemresande student åker du till din hemkommun och föreläser om Luleå tekniska
universitet i en gymnasieklass på din gamla gymnasieskola. Du kan också besöka en annan skola,
komvux/vuxenutbildning, folkhögskola eller arbetsförmedlingen för att marknadsföra och
informera om universitetet. Du tar själv kontakt med rektor/mentor/lärare/studievägledare för
att boka in ditt besök på skolan. Du får mer än gärna göra mer än ett besök när du åker hem, det
kan vara i två olika klasser på samma skola eller på olika skolor. Du kan också välja att föreläsa i
en aula för flera olika klasser samtidigt
För att kunna åka som hemresande student behöver du vara student vid Luleå tekniska universitet
som läser någon av våra 130 utbildningsprogram, även distans. Du behöver inte vara utbildad
studentambassadör för att kunna åka som hemresande student, men det är ett plus om du är det.
Vi ger dig material för att kunna genomföra din föreläsning (PowerPoint) med instruktioner och
förslag på talmanus. För att kunna erhålla arvode för ditt arbete ska du lämna in ett besöksintyg
som du tar med till besöket, det ska undertecknas av din kontaktperson på skolan.
Om du har frågor ang. hemresande student tveka inte att kontakta oss! Du hittar vårt kontakt
formulär på www.ltu.se/hemresande.

Lön
Arvodesnivå 2, 131 kr/timme samt att vi står för din resa hem.
Antal besök
1 besök
2 besök
3 besök

Arvode
1 timme arvode plus 1 timme förberedelser (minst 20 personer)
2 timmar arvode plus 1 timme förberedelser (minst 40 personer)
3 timmar arvode plus 1 timme förberedelser (minst 60 personer)

Kontaktinformation
Intresseanmälan görs via intresseanmälans-formuläret på föregående sida. Vänligen ange
uppdrags-ID. *
Rekryteringsansvarig: Tara O’Keefe

* Genom att anmäla intresse för det här uppdraget tillåter jag att min information används för rekrytering av
uppdraget och eventuella arbetsuppgifter ska kunna utföras.

