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Videnskabelig medarbejder
(m/k/d)
Kunne du tænke dig at arbejde hos os?

Vi tilbyder

et udfordrende og afvekslende arbejde i et spændende miljø. Din opgave er
at servicere og rådgive SSWs landdagsmedlemmer fagligt indenfor
områderne uddannelse og forskning. Du vil arbejde i Kiel.

Vi forventer

at du er interesseret i politik og samfundsforhold, har en akademisk
uddannelse i pædagogik, er resultatorienteret og fl eksibel, kan arbejde
selvstændigt og struktureret, har analytiske evner, kan formidle komplekse
emner samt at du er sikker og velformulerende på dansk eller frisisk og tysk i
skrift og tale. Arbejdsmæssige erfaringer indenfor et af de nævnte
fagområder og med juridiske tekster er en fordel. Afl ønningen sker i henhold
til TV-L.

Skriftlig ansøgning senest den 21.08.2022 til:

Lars Harms, Süderstr. 178, D-25813 Husum  |  lars.harms@ssw.de
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__________________________

We biidje

en intresanten än bröketen årbesplåts. Dan apgoowe as än dou rädjsliike tu
e SSW-loonsdäislasmoote än heelp jam bai feeklike frååge önj e bildings- än
huuchschöljpolitik. Dü wårst önj Kil årbe.

We ferhoowe üs,

dåt dü inträse for politik än seelschapsfrååge hääst, akadeemisch önj e
pädagogik ütbilded bast, eefter resultoote strääwest, fleksiibel bast än
seelewstandi än strukturiird årbe koost. Dü schäät keere analüüsiire än
gliktidi komplekse keere lächt ferklååre koone. Än dü schäät sääker än gödj
friisk unti dånsch än tjüsch snååke än aw dadeere spräke schraftlik
komunisiire koone. Et as en fordiilj, wan dü önj da nåmde feekberike ål
erfååringe hääst än de ma juristische täkste ütkånst. Di lüünj wårt aw basis
foon e TV-L betåålt.

En schraftlik bewiirwing koost dü bit tu e
21.08.2022 schake tu:

Lars Harms, Süderstr. 178,  D-25813 Hüsem  |  lars.harms@ssw.de 
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