
UCL Ambassadørkorps



Program for infomødet

• Introduktion til UCL Ambassadørkorps

• Opgaverne

• Lønnen

• Goderne

• Spørgsmål?

• Oplæg v. influencer Johanne Kohlmetz

• Fælles snak: Hvorfor vælge UCL?



Hvad er en UCL Ambassadør?

• Ansigt udadtil for UCL og din uddannelse

• Caseperson i markedsføringssammenhænge

• Promovere din uddannelse og studielivet på UCL

• Sprede spændende og relevante historier og nyheder om UCL i eget 
netværk

• Deltage i arrangementer, hvor potentielle studerende søger informationer, 
fx Åbent Hus

• Formidle troværdigt om dine oplevelser på uddannelsen og UCL



Hvem søger vi?

• Studerende fra forskellige campusser og uddannelser

• Udadvendt og lyst til at formidle

• Idérig og har forslag til nye måder at markedsføre vores uddannelser

• Stabil og har lyst til at deltage i opgaver

• Har lyst til at dele sin hverdagen fra UCL

• Engageret i sin uddannelse



Opgaver

• Caseperson i reklamevideoer, nyhedshistorier, pressedækning

• Indgangsdør og talerør til/fra din uddannelse og go-to-person 

• Billeder til markedsføring

• SoMe-arbejde: dele relevante opslag og lave egne opslag

• Fortælle om din uddannelse til face-to-face arrangementer

• Testperson/smagsdommer til kampagnekoncepter fra UCL

• Min. 5 timer om måneden



Opgave: Eksempel

https://www.youtube.com/watch?v=xA59BV8i8f8

https://www.youtube.com/watch?v=xA59BV8i8f8


Lønnen

• Som Ambassadør får du løn, når du er på job

• Lønnen er standard studentermedhjælperløn = 118 kr. i timen

Hvad får du løn for Hvad får du ikke løn for

Face-to-face-arrangementer Hvis du deler UCL-indhold i dit 

netværk og på sociale medier

Photoshoot

Videooptagelser

Inspirationsaftener

Test af kampagnekoncepter



Goderne

• Et netværk på tværs af UCL’s studerende

• Mulighed for at påvirke dit studieliv 

• Forbedrede kommunikative evner gennem inspirationsaftener

• Inspirationsaftener:

• Obligatoriske

• Lønnede

• Ca. 2 timers varighed

• Du lærer forskellige kommunikationsfærdigheder fx præsentationsteknikker, SoMe, 
pressehåndtering.

• Øgede kompetencer til CV’et



Ansøgning

Din ansøgning skal indeholde:

• Lidt om dine kompetencer, og hvorfor du brænder for dit studie

• Hvorfor du vil være ambassadør

• Hvilken uddannelse og hvilket semester du er på

• Et billede af dig selv

• Må gerne laves som video



ANSØGNINGSFRIST

Send din ansøgning til asma@ucl.dk senest fredag d. 15. november!


