
Vill du bli kommunikationsansvarig?
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!

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
· Skapa videomaterial
· 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 (Photoshop, inDesign, Illustrator 
och Premiere pro)
· Du har erfarenhet av att arbeta med Wordpress
· Meriterande är erfarenhet inom fotografering och retuschering av bilder

Omfattning och förmåner
Uppdraget startar omgående. Uppdraget är på heltid, 34 timmar/vecka. Arvodet utgörs av 25 % av aktuellt 
inkomstbasbelopp och betalas ut månadsvis. Du har också rätt till 20 dagar betald ledighet. Tjänsteresor mel-
lan Eskilstuna och Västerås förekommer, och ingår i uppdraget.
Som arvoderad är du berättigad friskvårdsbidrag och arbetet är pensionsgrundande. Du har rätt till student-
bostad under mandatperioden. Du får dessutom en värdefull merit till CV:t och ett utökat kontaktnät.

Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan till studentkårens valnämnd snarast, intervjuer sker löpande. 
Du ansöker till det här uppdraget genom att skicka ditt CV och personliga brev 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:  
Kim Jansson, ordförande,  
Mälardalens Studentkår  
ordforande@mdsu.se, 073-059 70 59


