Studentuppdrag –
Norrköpings DNA
Studenter sökes till projektet
Norrköpings DNA
Norrköpings kommun söker två studenter för avlönat
uppdrag att samla in material till Augmented reality (AR)app som visar hur Norrköping fungerar och varför
Uppdraget innebär att leta upp och samla in gammalt bild- och filmmaterial från
olika källor som kommunen har tillgång till, planera och producera nya bilder och
visualiseringar av historiska, nutida och framtida händelser och företeelser samt
att delta i projektmöten och dialogaktiviteter.

Bakgrund
Norrköpings kommun är sedan 8 år engagerad i Nordic city network. Nätverket
består av 16 nordiska städer som tillsammans arbetar med kunskapsuppbyggnad
om utveckling av den nordiska staden. Hösten 2020 arrangerar nätverket en
utställning om den nordiska staden, Nordic city stories, där var och en av
medlemsstäderna ställer ut sin stad som den är. Läs mer här:
Nordiccitynetwork.com
I Norrköping tänker vi oss att utveckla en guide till staden i form av en AR-app.
Appen ska visa hur Norrköping har utvecklats och kanske kommer att utvecklas i
syfte att hjälpa invånare, besökare och andra att förstå Norrköping och att lättare
kunna identifiera sig som norrköpingsbor.
Projektet drivs av Norrköpings kommun/Samhällsbyggnadskontoret i nära
samarbete med Digitaliseringsavdelningen, Näringslivsavdelningen och
Portalen/Hyresbostäder.

Arbetsuppgifter
Studentuppdraget består av att delta i projektet och självständigt arbeta med att
samla in och bearbeta historiska bilder, filmer och ljudmaterial från olika källor,
vidareutveckla materialet med egna visualiseringar, arrangera materialet till
appen, göra reportage och ljudpålägg samt att delta i dialogaktiviteter riktade mot
allmänheten.
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Önskvärd kompetens
Du behöver vara självständig och kreativ men samtidigt duktig på att samarbeta,
kunna ta egna initiativ samt ha viss kunskap om Norrköpings historia. Du behöver
också ha kompetens i att hantera filmer och foton, göra bearbetningar och
visualiseringar samt att strukturera och förbereda detta material i en databas.
Vi tror att du läser Kultur, samhälle och mediegestaltning eller Grafisk design och
kommunikation på Linköpings universitet.

Omfattning och lön
30-40 timmar/månad april/maj-december 2019 med sommaruppehåll enligt
överenskommelse. Timlönen är 131,50 kr plus semesterersättning.
För uppdraget anställs två studenter. Arbetstiden fördelas mellan dessa två.

Arbetsgivare och frågor
Arbetsgivare är Norrköpings kommun, Samhällsbyggnadskontoret.
Kontaktperson för uppdraget är Linda Apelgren 011-151316,
linda.apelgren@norrkoping.se

Skicka in din ansökan
Mejla din ansökan till Linda Apelgren. Berätta om vem du är och vad du har för
erfarenheter.

Välkommen med din ansökan!
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