Kommunikatör
Kommunikatören är spindeln i nätet mellan kåren, sektioner, föreningar och
samarbetspartners från näringslivet. Du ansvarar för kårens kommunikation,
marknadsföring både i egna kanaler och i interna kanaler, samt att underhålla
befintliga avtal likväl som att arbeta för att skapa nya värdefulla samarbeten
med näringslivet.
Om arbetsplatsen
Gefle Studentkår är studentkåren vid Högskolan i Gävle. Vi är en ideell organisation som
alltid arbetar för att göra studentens tid vid lärosätet så bra som möjligt. Kåren som
arbetsplats är en kreativ och flexibel arbetsmiljö. Du får mycket eget ansvar och ett stort
utrymme för att vara kreativ, samtidigt som du är med och utvecklar studentlivet! Dessutom
kommer du få möjlighet att knyta många ovärderliga kontakter för din framtida karriär.
Dina arbetsuppgifter
Kommunikatören är huvudansvarig för studentkårens kommunikation internt såväl som
externt vilket innebär att hålla medlemmar, studenter, sektioner, föreningar och andra
externa parter uppdaterade om kårens verksamhet, samt hantera inkommande
kommunikation och fördela internt.
Kommunikatören är huvudansvarig för planeringen och utformningen av marknadsföringen i
samtliga kanaler, även vid event och vid offentlig representation. Du är redaktör för
webbplatsen och ansvarar för att den hålls uppdaterad och relevant.
Näringslivsansvaret delas med ordförande och ni är tillsammans studentkårens
kontaktpersoner mot näringslivet. I dina uppgifter ingår bland annat att underhålla befintliga
avtal, samordna rabatter och hitta nya möjligheter till samarbeten och sponsring. Löpande
under året förväntas du planera olika slags aktiviteter för att ge studenterna möjlighet att
knyta kontakt med näringslivet, som till exempel lunchföreläsningar och projektledning av
vår arbetsmarknadsdag.
Som kommunikatör kommer dina arbetsuppgifter inkludera:
• Administrering och uppdatering av hemsidan (Wordpress och Elementor)
• Vara kårens huvudsakliga kontaktperson, svara på inkommande förfrågningar via
telefon, mejl och sociala medier och ge relevant hjälp
• Planering och utformning av marknadsföring
• Nätverkande med det lokala, regionala och nationella näringslivet
• Planering, genomförande och utvärdering av arbetsmarknadsmässor
• Uppsökning av sponsring och samarbeten som ger mervärde för våra medlemmar
samt försäljning av annonser

Vem söker vi?
Vi söker en kreativ och initiativtagande person som har ordets gåva i kommunikation på
såväl svenska som engelska. Personen behöver vara en naturlig lagspelare, vara strukturerad
med god planeringsförmåga och kunna hantera många bollar i luften.
Den perfekta kommunikatören har hög social kompetens, känsla för service och försäljning.
Tidigare erfarenheter av projektledning och/eller att arrangera event, formgivning inom bild
och video samt hemsidehantering i Wordpress är starkt meriterande men inget krav.
Omfattning och förmåner
Under juni månad har alla nyinvalda en obligatorisk överlämningsperiod, därefter kliver du
på din mandatperiod som är mellan 2022-07-01 och 2023-06-30. Våra uppdrag är på heltid
om 40h/vecka. Arvodet utgörs av 37% av aktuellt inkomstbasbelopp (17 871kr) 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 om 2000kr
per år (heltid). Du får också en massa förmåner i studentlivet under tiden du jobbar. Till
exempel fri entré vid kårens event och rabatt på produkter.
Under din mandatperiod får du behålla din studentbostad. Resor i tjänsten kan förekomma.
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan till org.sekr@geflestudentkar.se eller via formuläret på
vår hemsida. 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 eller vice ordförande:
Emelie Carlström, ordforande@geflestudentkar.se 0709640042
Sam Westman, vice@geflestudentkar.se 0709640041
Läs mer om Gefle Studentkår och andra lediga uppdrag på www.geflestudentkar.se

