
Vill du bli eventansvarig i Västerås? 
 
Gillar du att arrangera event, och brinner för ett roligt och innehållsrikt studentliv? Som 
eventansvarig i Västerås är du kreativ, van att ha många bollar i luften och vet hur en ska 
marknadsföra evenemang. Du har hög social kompetens och förmågan att engagera 
andra. Dessutom är du flexibel och kan arbeta kvällar och helger när det behövs. Låter det 
här som du? Då ska du söka uppdraget som eventansvarig på Mälardalens Studentkår!  
 
Eventansvarig arbetar med att arrangera aktiviteter och evenemang för studenterna i Västerås, 
utflykter till andra orter, ansvarar för event under rookieperioden samt samordnar 
linjeföreningsmöte och är tillsammans med restaurangansvarig studentkårens kontaktperson för 
erkända studentföreningarna i Västerås. Eventansvarig är involverad i olika nätverk som arbetar 
för ett tryggare och aktivt studieliv på campusorterna. 
 
Huvudsakliga ansvarsområden:  

 Medansvarig av rookieperioden i Västerås tillsammans med restaurangansvarig 

 Projektledare för Studentolympiaden 

 Anordnar andra aktiviteter som kan locka studenter i Västerås 

 Marknadsföring av evenemang på Kåren restaurangen (ex. Full Moon, Sommarfesten) 

 Vid större evenemang på andra orter arbetar du tillsammans med eventansvarig i 
Eskilstuna 

 Studentkårens kontakt med erkända linjeföreningar i Västerås 

 Arbetar med ANDT-frågor  
 

 Samordnare av fadderutbildning  
 
Kvalifikationer  
Du är kreativ, social och har förmågan att engagera andra. Eftersom en del event går av stapeln 
på kvällar/helger är det viktigt att du är flexibel. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet 
av att anordna event.  
 
Om tjänsten  
Uppdraget är arvoderat på 50% med möjlighet till förhöjt till 75% och pågår officiellt från 1 juli 
2018 till 30 juni 2019, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. En överlämning inleder 
uppdraget. Tjänsteresor förekommer. Placeringsort är Västerås.  
 
Som arvoderad får du företagshälsovård och kan ha kvar din eventuella studentbostad. 
Uppdraget är pensionsgrundande. Du får en bra merit inför framtiden och knyter värdefulla 
kontakter. Vi söker dig som är eller har varit student vid Mälardalens högskola.  

Rekrytering sker löpande. 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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