
Akademisk studentermedhjælper
Evidens og viden om wayfinding på hospitaler 
Triagonal er et rådgivende designfirma som er specialiseret i wayfinding og informationsdesign. Vi gør komplekse 
bygninger som lufthavne, hospitaler og uddannelsesinstitutioner forståelige for brugere og besøgende. Vi er et 
tværfagligt team af arkitekter, designere og ingeniører mm. der arbejder evidensbaseret og brugercentreret med 
danske og internationale projekter.

Vores vækst i de kommende år skal baseres på wayfinding målrettet til hospitalssektoren i Skandinavien og et 
udvalgt europæisk marked. Derfor søger vi en studentermedhjælper som systematisk kan indhente og bearbejde 
viden om forskellige sammenhænge – for eksempel mellem wayfinding og den enkeltes brugeroplevelse, effek-
tivisering og medarbejdertilfredshed – baseret på vore egne løsninger, men også fra på cases og internationale 
studier og forskning.

Vi forventer, at du har
• en bachelor og er i gang med dit masterstudie
• styr på dine metoder i forhold til kildekritik og til at finde og bearbejde kompleks viden
• talent for at formidle faktabaseret viden på en overbevisende og læseværdig måde
• gejst og engagement og lyst til at være en del af et lille, hårdtarbejdende team 
• disciplin til at styre dine egne arbejdsprocesser og deadlines
• en faglig ballast som i en eller anden form indeholder brugercentrerede studier
• interesse for design og arkitektur   
• tid og overskud til at bruge en dag eller to om ugen sammen med os i Bredgade

Vi tilbyder
• en stor grad af fleksibilitet i forhold til at du også skal have lov til at prioritere dine studier
• et uformelt arbejdsmiljø, gode kolleger og kontorer fem minutter fra Kongens Nytorv 
• løn efter aftale

Ansøgning 
Vi hører gerne fra dig snarest muligt - dog senest den 15.februar. 
Samtaler finder sted i uge 9 og 10, og vi forventer, at du kan starte den 1.april.

Ansøgning og spørgsmål sendes på email til:
Tina Ravbjerg - tr@triagonal.dk


