Är du vår nya eventansvarig?
Om oss
Mälardalens Studentkår är en ideell medlemsorganisation och är den officiella Studentkåren vid
Mälardalens högskola. Studentkårens huvudsakliga ändamål är att bevaka och medverka i
utvecklingen av utbildningar samt att främja förutsättningarna för studier vid högskolan. Utöver det
arbetar studentkåren för att studenterna vid lärosätet trivas under sin studietid.

Information om uppdraget
Som eventansvarig är du ansvarig för att planera och arrangera aktiviteter och evenemang på
campusorterna för att bidra till ökad gemenskap hos studenterna. Dessutom ansvarar eventansvarig
för att samordna linjeföreningsmöten och vara kontaktperson för de erkända studentföreningarna i
Eskilstuna. Utöver det är eventansvarig involverad i olika nätverk som arbetar för ett tryggare
studentliv på campusorterna.

Rookieperiod och fadderverksamhet
Vid början av varje termin ansvarar du för mottagning av nya studenter tillsammans med linje- och
studentföreningar. Du anordnar även sociala aktiviteter under introduktionsveckorna, även kallat
rookieperiod. Inför och under rookieperioden ansvarar du för en fungerande fadderverksamhet. I det
arbetet ingår det även att utbilda faddrar och samordna generalsmöten.

Representation, ekonomi och rapportering
Som eventansvarig representerar du studenterna i råd och arbetsgrupper på högskolan som berör
uppdraget. Du arbetar fram ett budgetförslag inför ny mandatperiod. Du ansvarar även för att redovisa
och rapportera om ditt arbete till kårstyrelsen, som sammanträder ungefär en gång i månad.

Övriga arbetsuppgifter
Som eventansvarig är du även delaktig i studentkårens dagliga verksamhet som att till exempel
bemanna kårexpeditionen, delta på kårfrukost och andra studentkårsevenemang.

Kvalifikationer






Vi ser gärna att du är positiv, driven och strukturerad.
Du är med fördel duktig på att planera och har en god servicekänsla.
Du är eller har varit student på Mälardalens högskola.
Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift, både i svenska och engelska.
Liknande arbetslivserfarenheter eller erfarenhet inom studentlivet är meriterande.

Uppdragets omfattning
En obligatorisk överlämningsperiod på två veckor sker med start 2019-06-17. Mandatperioden sträcker
sig sedan från 2019-07-01 till 2020-06-30 med möjlighet till förlängning. Uppdraget är på heltid det vill
säga 40 h/v. Arvodet utgörs av 36 % av aktuellt prisbasbelopp och betalas ut månadsvis i 12,5 månader.

Övrigt
Du har rätt till friskvårdsbidrag, semester och arbetet är pensionsgrundande.
Varmt välkommen med din ansökan via mejl rekrytering@mds.mdh.se, senast den 7 april 2019.

