
Vill du bli eventansvarig Eskilstuna?
Gillar du att arrangera event? Brinner du för ett aktivt och innehållsrikt studentliv? Som eventansvarig 
i Eskilstuna är du kreativ, van att ha många bollar i luften och insatt i att marknadsföra evenemang. Du 
gillar att träffa studenter och har förmåga att engagera andra. Du är dessutom flexibel och kan arbeta 
såväl kvällar som helger vid behov. Låter det här som du? Då ska du söka uppdraget som eventansvarig 
hos Mälardalens Studentkår!

Eventansvarig i Eskilstuna arbetar med att arrangera aktiviteter och evenemang för studenterna vid Mälarda-
lens högskola. Det inkluderar bland annat att samordna och planera rookieperioden, fester och utflykter till 
andra orter, samt att arbeta för ett mer inkluderande studentliv. Du ansvarar också för att samordna möten 
med linjeföreningar, faddrar och generaler, samt är involverad i nätverk som arbetar för studenternas trygg-
het.

Huvudsakliga ansvarsområden
· Rookieperioden i Eskilstuna
· Samordna general- och fadderutbildning tillsammans med eventansvarig Västerås och Studenthälsan vid 
Mälardalens högskola
· Bedriva aktiviteter som lockar studenter i Eskilstuna
· Planera och marknadsföra sittningar och större evenemang
· Agera kontaktperson gentemot linje- och studentföreningar, faddrar och generaler i Eskilstuna
· Arbeta med ANDTS-frågor, det vill säga frågor som rör alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Kvalifikationer
· Du kan kommunicera väl i såväl skrift som tal på både svenska och engelska
· Du är med fördel duktig på att planera och har en god servicekänsla
· Du har en påbörjad eller avslutad högskoleutbildning från Mälardalens högskola
· Meriterande är tidigare erfarenhet av att anordna evenemang samt att ha varit aktiv i studentlivet.

Omfattning och förmåner
En obligatorisk överlämningsperiod på två veckor sker med start 2021-06-17. Mandatperioden sträcker sig 
sedan från 2021-07-01 till 2022-06-30 med möjlighet till förlängning. Uppdraget är på heltid. Arvodet utgörs 
av 25 % av aktuellt inkomstbasbelopp och betalas ut månadsvis i 12,5 månader. Du har också rätt till 25 dagar 
betald ledighet. Placeringsort är Eskilstuna, men tjänsteresor förekommer.
Som arvoderad är du berättigad friskvårdsbidrag och temporärt VIP-kort hos Kåren. Arbetet är pensionsgrun-
dande, och du kan ha kvar din eventuella studentbostad under mandatperioden. Du får dessutom en värde-
full merit till CV:t och ett utökat kontaktnät.

Ansökan Varmt välkommen med din ansökan till studentkårens valnämnd senast den 17 mars. 
Du ansöker till det här uppdraget och andra uppdrag genom att skicka ditt CV och personliga brev via mejl 
till valnamnden@mdsu.se. Om du inte vet vilket uppdrag du vill söka kan du skicka in en öppen ansökan och 
valnämnden kan hjälpa dig att välja roll.

Kontaktperson vid frågor om arbetet:  
Christian Norstedt, eventansvarig Eskilstuna,  
Mälardalens Studentkår  
event.e@mdsu.se, 073-059 70 84


