
Vill du bli internationellt ansvarig? 

Är du intresserad av integration, internationalisering och nya kulturer? Som internationellt 
ansvarig ser du till att högskolans internationella studenter får ett tryggt och roligt 
studentliv. Du är social, hjälpsam och vet hur det fungerar att leva i Sverige. Låter det här 
som något för dig? Då ska du söka uppdraget som internationellt ansvarig på Mälardalens 
Studentkår! 

Majoriteten av de internationella studenterna som kommer hit har aldrig varit i Sverige tidigare. 
Så för dem är allt nytt och annorlunda. Som internationellt ansvarig arbetar du med 
studentinflytande och anordnar aktiviteter och resor för studenterna. Du är studenternas stöd 
under hela deras vistelse här. 

Huvudsakliga ansvarsområden 

• Samordnare av introduktions-perioden för internationella studenter tillsammans med MDH 
• Representant i råd på högskolan som arbetar med internationella frågor 
• Ansvarig för studentkårens International Committee (IC) 
• Anordnar återkommande aktiviteter och resor 
• Ansvarar för fadder-verksamheten 
• Ansvarar för budget. 

Kvalifikationer 
Du är social, hjälpsam och vet hur det fungerar att leva i Sverige. Dessutom är du flexibel och kan 
arbeta kvällar och helger när det behövs. Du ska kunna skriva och tala svenska och engelska. 
Det är en fördel om du har varit fadder i IC eller varit internationellt student. Men det är inget krav. 

Om uppdraget 
Uppdraget är arvoderat på 100 % och pågår officiellt från 1 juli 2018 till 30 juni 2019, med 
möjlighet till förlängning ytterligare ett år. En obligatorisk överlämning kommer att inleda 
uppdraget. Tjänsteresor förekommer.  

Som heltidsarvoderad får du företagshälsovård och kan ha kvar din eventuella studentbostad. Du 
får en bra merit inför framtiden och knyter värdefulla kontakter. Vi söker dig som är eller har varit 
student vid Mälardalens högskola. Arvoderingen är pensionsgrundande.  

Sista ansökningsdag är 13 mars 2018. Skicka CV och personligt brev till 
rekrytering@mds.mdh.se 

Frågor? Kontakta Dania Mehho, ordförande: ordf@mds.mdh.se, 021- 10 16 74 
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