
 

Vill du bli kommunikationsansvarig på studentkåren? 

Är du intresserad av att skapa förutsättningar för god kommunikation inom organisationer? Är du 
en fena på marknadsföring? Som kommunikationsansvarig är du studentkårens ansikte utåt, 
samtidigt som du planerar för en fungerande intern kommunikation. Du kan använda både svenska 
och engelska utan hinder, och tycker om att göra information tillgänglig och lättförståelig. 
Dessutom har du goda kunskaper inom hur man kan nyttja IT för form och design. Låter detta 
lockande? Tveka då inte att ansöka! 

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. 

Kommunikationsansvarig är huvudansvarig för studentkårens kommunikation, marknadsföring och 
kårexpeditionerna. Det innebär att du planerar, utformar, sprider, utvärderar och förvaltar 
kommunikation i våra olika kanaler. Du är redaktör för vår webbplats och ansvarar för vår närvaro i 
sociala medier. Utöver detta formger du även affischer, banners och dylikt. 
 

Huvudsakliga ansvarsområden 

· Sociala medier 
· Marknadsföring 
· Grafisk formgivning 
· Studentkårens webbplatser 
· Bemanning av kårexpeditionerna  
· Intern kommunikation 

 

Kvalifikationer 

· Du kan kommunicera väl i såväl skrift som tal på både svenska och engelska 
· Du har en påbörjad eller avslutad högskoleutbildning från Mälardalens högskola, gärna med 

inriktning mot kommunikation, informationsdesign eller liknande 
· Du har goda kunskaper i grafisk formgivning och erfarenhet av Adobe CC 
· Du har erfarenhet av att arbeta med Wordpress 
· Meriterande är erfarenhet inom fotografering och retuschering av bilder, samt kunskaper i HTML 

 

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. Tjänsten utförs både i Eskilstuna och Västerås, vilket innebär att tjänsteresor 
förekommer. 



 

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  
 
 
 


