
 

Ordförande 
Ordförande för Mälardalens Studentkår har det övergripande ansvaret över den operativa delen av 
studentkåren och leder både styrelsen och arbetsgruppen. Tillsammans med vice ordförande utgör 
ordförande kårstyrelsens presidium. 

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 

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 ordförande även arbeta med att upprätthålla strategiska handlingar 
och utveckla verksamhetsdokument. 

Som ordförande har du tillsammans med vice ordförande det huvudsakliga ansvaret beträffande 
mediakontakt och representation. Du ansvarar också för personal och arbetsrutiner med 
studentkårens vice ordförande. Som ordförande är du även delaktig i studentkårens dagliga 
verksamhet. 

Som ordförande kommer dina arbetsuppgifter inkludera: 

• Ledning och samordning av kårstyrelsens arbete 
• Sammanställning och utskick av styrelsehandlingar 
• Ledning av arbetsgruppen och personalansvar 
• Att vara talesperson och huvudsaklig representant av studentkåren i offentliga sammanhang 
• Deltagande i universitetsstyrelsen, som är universitetets högst beslutande organ 
• Ansvar över studentkårens utvecklingsarbete 

Kvalifikationer 

• Du kan kommunicera väl i såväl skrift som tal på både svenska och engelska 
• Du har hög social kompetens och god planeringsförmåga och struktur 
• Du har god kommunikativ förmåga och är bekväm med att stå i rampljuset 
• Du har erfarenhet av att arbetsleda 
• Du har arbetat i en styrelse tidigare 
• Det är meriterande om: 

o du har en påbörjad eller avslutad utbildning från Mälardalens universitet 



 

o du har studerat ledarskap, pedagogik, retorik, beteendevetenskap eller andra 
relevanta områden 

o du har haft representativa roller 

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 ordförande: 

Kim Jansson 
ordforande@mdsu.se 
0730 59 70 59 

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

mailto:valnamnden@mdsu.se
mailto:ordforande@mdsu.se
http://www.mdsu.se/

