Ordförande
Ordförande för Gefle Studentkår utgör tillsammans med vice ordförande
kårstyrelsens presidium. Ordförande har det övergripande ansvaret för kårens
verksamhet och leder både styrelsen och personal/heltidare.
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
Som ordförande har du det övergripande ansvaret för studentkårens interna och externa
verksamhet. Det är ditt jobb att samordna så alla andra kan göra sitt jobb, helt enkelt.
Löpande under året har ordförande det övergripande ekonomiska ansvaret, samt ansvaret
att de strategiska beslut som fullmäktige tagit efterlevs. Utöver detta är ordförande
arbetsledare och ansvarar för personal, arbetsmiljö och arbetsrutiner.
Ordförande är även studentkårens ansikte utåt och har, tillsammans med vice ordförande,
det huvudsakliga ansvaret beträffande mediakontakt och representation. Tillsammans med
kommunikatören är ordförande även kontaktperson utåt till näringslivet.
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 utåt för kåren
• Representera i högskolestyrelsen, som är lärosätets högst beslutande organ
• Representera i Rektors ledningsgrupp
• Ansvar över studentkårens långsiktiga utvecklingsarbete
Vem söker vi?
Vi söker en strukturerad person med god kommunikationsförmåga i både tal och skrift i såväl
svenska som engelska, känsla för ledarskap och samordning, som kan hantera många bollar i
luften.
Vi tror att vår framtida ordförande har hög social kompetens och har inga problem att stå i
rampljuset och ta intervjuer, hålla tal eller föredragningar.
Tidigare erfarenheter av personalansvar, arbetsledning och styrelsearbete är starkt
meriterande men inget krav.

Omfattning och förmåner
Under juni månad har alla nyinvalda en obligatorisk överlämningsperiod om totalt två
veckor, 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 prisbasbelopp
(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. Tjänsteresor förekommer.
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 allmän
ansökan och bli rekommenderad ett uppdrag.
För att kunna bli förtroendevald inom Gefle Studentkår krävs medlemskap samt att du
studerar eller har studerat vid Högskolan i Gävle.
Kontaktperson
Vid frågor om arbetet, kontakta nuvarande ordförande:
Emelie Carlström, ordforande@geflestudentkar.se 0709640042
Läs mer om Gefle Studentkår och andra lediga uppdrag på www.geflestudentkar.se

