
 

Eventansvarig Västerås 
Eventansvarig Västerås har det övergripande ansvaret för det studiesociala livet i Västerås. Vi söker 
dig som brinner för studentlivet, vill arrangera roliga och inkluderande event och aktiviteter, och 
bidra till att Västerås blir en levande studentstad. 

Om arbetsplatsen 

Mälardalens Studentkår är studentkåren vid Mälardalens universitet. Vi är en ideell organisation 
som arbetar för att göra studenternas tid vid universitetet bättre. Studentkåren erbjuder en kreativ 
och flexibel arbetsmiljö med mycket eget ansvar. Här kommer du utvecklas och skapa minnen för 
livet.  

Dina arbetsuppgifter 

Eventansvarig i Västerås arbetar med att arrangera aktiviteter och evenemang för studenterna vid 
Mälardalens universitet. Det inkluderar bland annat att samordna och planera rookieperioderna, 
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 trygghet.  

Som eventansvarig Västerås kommer dina arbetsuppgifter inkludera: 

- Samordning av rookieperioderna i Västerås 
- Samordning av general- och fadderutbildning tillsammans med eventansvarig Eskilstuna och 

MDU 
- Planering, utförande och utvärdering av event och aktiviteter 
- Vara navet i arbetet tillsammans med linje- och studentföreningarna vid MDU 
- Arbeta för inkludering och tillgänglighet i det studiesociala livet 
- Samarbete med Bostad Västerås i studentbostadsfrågor 

Kvalifikationer 

• Du kan kommunicera väl i såväl tal som skrift på både svenska och engelska 
• Du har god planeringsförmåga och hög social kompetens 
• Du har god kommunikativ förmåga och trivs med att stå i rampljuset 
• Det är meriterande om: 

o du har en påbörjad eller avslutad utbildning från Mälardalens universitet 
o du har tidigare erfarenhet av att anordna evenemang samt att ha varit aktiv i 

studentlivet 
o du har erfarenhet av ledarskap och samordning 
o du har körkort 

 

 



 

Omfattning och förmåner 

En obligatorisk överlämningsperiod på två veckor inleder din mandatperiod som sträcker sig från 
2022-07-01 till 2023-06-30. Våra uppdrag är på heltid, vilket på studentkåren är ca 34h/v för att ge 
dig större möjlighet till fritid. Arvodet utgörs av 25% av aktuellt inkomstbasbelopp (17 750 kr) och 
betalas ut månadsvis. Arvodet är pensionsgrundande. Du har också rätt till 25 dagar betald ledighet.  

Som arvoderad har du rätt till hälsofrämjande aktiviteter genom friskvårdsbidrag och 
företagshälsovård. Du får också ett VIP-kort på kårhusen som ger dig fri entré vid event och rabatt 
på produkter. 

Under din mandatperiod får du behålla din studentbostad. Tjänsteresor mellan Eskilstuna och 
Västerås förekommer. 

Ansökan 

Varmt välkommen med din ansökan till studentkårens valnämnd senast den 2022-04-20. 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 till kan du skicka in en 
öppen ansökan och bli rekommenderad ett uppdrag. 

Kontaktperson 

Vid frågor om arbetet, kontakta nuvarande eventansvarig i Västerås: 

Laila Alias 
event.v@mdsu.se 
0730 59 70 60 

Läs mer om Mälardalens Studentkår och andra lediga uppdrag på mdsu.se.  
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