
Studievejleder til Roskilde Handelsskole 
 

Vil du være med til at skabe den bedste studievejledning for Roskilde Handelsskoles elever? Er du god til at 

planlægge, strukturere og organisere, og har du samtidig lyst til at hjælpe vores elever med at håndtere de 

faglige, sociale og personlige muligheder og udfordringer, der kan opstå i løbet af en ungdomsuddannelse? 

Så er du måske vores nye studievejleder. 

Roskilde Handelsskole søger studievejledere med kendskab til det erhvervsgymnasiale område (hhx), og de 

merkantile erhvervsuddannelser (eud og eux). Der er mulighed for enten en stilling på fuldtid eller deltid, 

hvor du i begrænset omfang kan undervise på skolen ved siden af. 

Som studievejleder bliver du en del af Elevrådgivningen, der desuden omfatter SPS, læsevejledning og 

andre elevrelaterede områder.  

Elevrådgivningen skal sikre information og vejledning om skolens uddannelsesretninger til interesserede 

elever og forældre, samt vejlede og løbende understøtte skolens elever i deres uddannelser. 

Arbejdsopgaver: 

• Vejlede interesserede elever/forældre om skolens uddannelsestilbud 

• Støtte og fastholdelse af skolens elever, herunder løbende opfølgning på fravær 

• Præsentation af skolens uddannelser ved åbent Hus, til studiemesser og i forbindelse med brobygning 

• Planlægge og afholde elevsamtaler med fokus på faglige udfordringer og generel trivsel. 

Vi forventer at du: 

• Har en relevant baggrund/uddannelse - gerne uddannet studievejleder 

• Har kendskab til de merkantile ungdomsuddannelser 

• Har interesse for/erfaring med trivselsudvikling både på individ- og klasseniveau 

• Er god til at planlægge og koordinere dine arbejdsopgaver selvstændigt og i et team på tværs af 

uddannelser  

• Er god til at formidle og kommunikere præcist på skrift og tale 

• Har erfaring indenfor brug af administrative og pædagogiske IT-systemer 

• Er udadvendt og initiativrig - empatisk og imødekommende. 

Tiltrædelse 

1. august 2021.  

Ansøgningsfrist 
21. juni 2021 kl. 12.00.   
 
Ansøgning  
Ansøgning med CV sendes samlet i ét pdf-dokument til studievejleder@rhs.dk.   
 
Alle interesserede ansøgere med den rette profil opfordres til at søge uanset alder, køn, race, religion og 
etnisk tilhørsforhold. 
 
Ansættelsessamtaler afholdes den 21. og 22. juni 2021. 

mailto:studievejleder@rhs.dk


 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Stillingen er en fuldtidsstilling. Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem 
Skatteministeriet og den pågældende organisation. 
 
Mere information 

Du er velkommen til at kontakte Mette Louise Bojesen på telefon 8852 3204 for at høre mere om stillingen. 

Om Roskilde Handelsskole 
På Roskilde Handelsskole møder du elever fra Handelsgymnasiet og de merkantile erhvervsuddannelser 
eud og eux samt kursister og virksomheder, som er på efteruddannelse. I alt cirka 2000 årselever, som alle 
har til huse på Bakkesvinget 67 i Roskilde. Fagligheden på uddannelserne understøttes af et attraktivt 
studiemiljø, som både rummer faciliteter som fx kantine, sportsbaner- og haller samt en lang række sociale 
og sportslige arrangementer på tværs af årgange og uddannelser.   
 
Læs mere på www.rhs.dk. 

 

 

http://www.rhs.dk/

