
 
 

Är du vår nya vice ordförande? 

Om Mälardalens Studentkår 
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 vice ordförande arbetar du med kvalitetsbevakande med utbildningsfrågor vid högskolan. Du 
arbetar även för studenters fysiska och psykosociala arbetssituation på campusorterna, allt för att 
studenterna ska kunna tillgodose sin utbildning på bästa sätt. Löpande under året förväntas du 
representera studenternas perspektiv i högskolans nämnder och råd.  

Samordning och utveckling 

Det hör till vice ordförandes uppgifter att samordna, leda och utveckla studentinflytandet. I uppdraget 
ingår även att rekrytera och utbilda studentrepresentanter. Vid tillfällen där ordförande inte är 
närvarande ska vice ordförande agera i dennes ställe. Tillsammans med ordförande har du en 
arbetsledande roll åt dina medarbetare.  

Representation, ekonomi och rapportering 
Som vice ordförande har du tillsammans med ordförande det huvudsakliga ansvaret beträffande 
mediakontakter och representation. Du representerar studenterna i högskolans råd, nämnder och 
arbetsgrupper som berör uppdraget. Du ansvarar även för att redovisa och rapportera om ditt arbete 
till kårstyrelsen och kårfullmäktige. 

Övriga arbetsuppgifter 
Som vice ordförande 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 arbetsleda, planera och har en god samarbetsförmåga. 

 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. 
 
Vid intresse finns möjlighet att påbörja uppdraget omgående. Då arbetar du tidsbegränsat fram till 
2019-06-30 och behöver väljas in igen vid valfullmäktige inför ordinarie mandatperiod. 
 



 
 

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.  


