Content Creator på Ekocampus
Om du vill dela med dig av din kunskap från tidigare kurser och samtidigt vara med och bygga
en läroplattform för framtidens studenter finns nu möjligheten att söka rollen som content
creator på Ekocampus! Ser du dessutom det som en bonus att få kompensation för dina
sammanfattningar - sök då rollen idag.
Om tjänsten:
Har du också upplevt förvirringen som en kursintroduktion kan föra med sig i form av vilka
böcker du bör införskaffa samt om bokens upplaga spelar någon roll, och vad som är viktigt
att prioritera faktamässigt under kursen? Är svaret ja, så har Ekocampus lösningen som du kan
få möjlighet att vara en del av i rollen som content creator.
Ekocampus affärsidé är att förbättra, förenkla och effektivisera inlärningen hos
ekonomistudenter. Detta gör vi genom en digital, evidensbaserad och smart plattform där vi
på ett lättillgängligt sätt skräddarsyr och paketerar kursmaterial för varje enskilt universitet i
Sverige. Vi söker idag ambitiösa och engagerade studenter som vill vara med och bygga upp
en plattform till den självklara valet för alla Sveriges ekonomstudenter.
Arbetsuppgifter:
I rollen som content creator ges friheten att styra över din egen arbetstid och samtidigt få stöd
av ett litet och dedikerat team, lokaliserat i Uppsala och Stockholm. Vi jobbar i kursbaserade
projekt där du kommer få möjlighet att producera material för ett brett spektrum av kurser
inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik – utefter de kunskaper du upplever att du
besitter.
Du kommer exempelvis att:
•
•
•

Utforma och skapa kursmaterial och sammanfattningar för framtidens studenter genom
att producera textsammanfattningar samt instuderingsfrågor med svar.
Arbeta fram exempeltentor med svar kopplat till respektive kurs.
Delta på möten och ha kontinuerliga uppföljningar där du får möjlighet att komma med
dina tankar och idéer.

Som person är en kreativ och pedagogisk, vilket krävs för att kunna skapa relevanta
övningsuppgifter och tentor. Vi ser därför att du har god förmåga att formulera dig i skrift och i
kombination med det strukturella skapa material och kurssummeringar som studenter enkelt
kan använda sig av och ta till sig.
Då du i stor utsträckning kommer ha möjlighet att själv bestämma över de projekt som du jobbar
med uppmanas du att våga fatta egna beslut. Detta ställer samtidigt krav på att du kan planera
och strukturera arbetet för att kunna leverera en bra slutprodukt till kund.
Tycker du detta låter intressant och upplever att beskrivningen stämmer in på dig hoppas vi få
komma i kontakt med dig. Formulera gärna ett kort personligt brev där ditt intresse för rollen

framkommer samt varför just du passar in på den personliga beskrivningen. Skicka sedan detta
till oss på info@ekocampus.se. Vi ser fram emot att höra från dig!

