
 

Vill du bli studentkårens ordförande? 

Är du intresserad av att leda kårverksamheten framåt och att säkerställa att studentkårens arbete 
håller hög kvalitet? Som studentkårens ordförande är du van att ha många bollar i luften och att 
fatta beslut för den övergripande verksamheten. Du gillar att arbeta med ett stort kontaktnät och 
har förmåga att engagera andra. Du är dessutom flexibel och kan arbeta kvällar vid behov. Låter 
det här som du? Då ska du söka uppdraget som ordförande hos 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 ska trivas under sin studietid. 

Som ordförande har du det övergripande strategiska ansvaret för studentkårens interna och externa 
samverkan. Ordförande är studentkårens ansikte utåt och arbetar, utöver sitt representativa uppdrag, 
med studentpolitik och utbildningsbevakning på lokal och nationell nivå. Löpande under året förväntas 
du även arbeta med att upprätthålla strategiska handlingar och utveckla verksamhetsdokument.  

Som ordförande har du tillsammans med vice ordförande det huvudsakliga ansvaret beträffande 
mediakontakter och representation. Du representerar även studenterna i högskolans råd, nämnder 
och arbetsgrupper som berör uppdraget. Ordförande har kontinuerliga konversationer med 
studentkårens ekonom och redovisar det ekonomiska läget tillsammans med rapporter om sitt arbete 
till kårstyrelsen och kårfullmäktige. Du ansvarar också för personal och arbetsrutiner tillsammans med 
studentkårens vice ordförande. 

Som ordförande är du även delaktig i studentkårens dagliga verksamhet som att till exempel delta på 
kårfrukost och andra studentkårsevenemang.  

 
Huvudsakliga ansvarsområden 

· Leda och samordna kårstyrelsens arbete  
· Samordna och delta i möten internt på studentkåren  
· Delta i externa möten med bl.a. högskolan och kommunerna  
· Personalansvarig över anställda och förtroendevalda på studentkåren  
· Representera studentkåren i olika offentliga sammanhang  

 
Kvalifikationer 

· Du kan kommunicera väl i såväl skrift som tal på både svenska och engelska 
· Du är med fördel duktig på att arbetsleda, planera och har en god problemlösningsförmåga  
· Du har en påbörjad eller avslutad högskoleutbildning från Mälardalens högskola 
· Liknande arbetslivserfarenheter eller erfarenhet inom studentlivet är meriterande  

 
Omfattning och förmåner 

En obligatorisk överlämningsperiod på två veckor sker med start 2020-06-17. Mandatperioden 
sträcker sig sedan från 2020-07-01 till 2021-06-30 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.  

Som arvoderad är du berättigad friskvårdsbidrag och temporärt VIP-kort hos Kåren. Arbetet är 
pensionsgrundande, och du kan ha kvar din eventuella studentbostad under mandatperioden. Du får 
dessutom en värdefull merit till CV:t och ett utökat kontaktnät. 

 
Ansökan 

Varmt välkommen med din ansökan till studentkårens valnämnd senast den 15 april. 
Du ansöker till det här uppdraget och andra uppdrag genom att skicka ditt CV och personliga brev via 
mejl till rekrytering@mds.mdh.se. Nämn i din ansökan om du är intresserad av flera uppdrag. 
 
 

Kontakt 
 
Kontaktperson vid frågor om arbetet: 
 
Jessica Tallbacka, ordförande Mälardalens Studentkår 
ordf@mds.mdh.se, 021-10 16 74  
 
 
 


