Studentinflytandeansvarig
Studentinflytandeansvarig är funktionen som ser till att studenternas rätt till
inflytande över sin utbildning efterlevs samt som huvudstuderandearbetsmiljöombud verka för att studenternas arbetsmiljö är så bra som
möjligt. Studentinflytandeansvarig är även samordnare för våra
studentrepresentanter.
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. Det krävs mycket eget ansvar men i
gengäld utlovas utrymme för att vara kreativ och utveckla studentlivet! Dessutom kommer
du få möjlighet att knyta många ovärderliga kontakter för din framtida karriär.
Dina arbetsuppgifter
Som studentinflytandeansvarig arbetar du med att rekrytera, utbilda och samordna
studentrepresentanter som deltar i de olika råden och organen vid HiG, samt se till att
studentinflytandet efterlevs. Du sitter också med i olika centrala råd, nämnder och organ vid
lärosätet och kommer arbeta i samarbete med lärosätet i ärenden som rör
studentinflytande.
Du är även studenternas huvudstuderandearbetsmiljöombud och kommer aktivt arbeta med
frågor kring arbetsmiljö, både med de övriga studerandearbetsmiljöombuden och i
samarbete med personalens huvudarbetsmiljöombud.
Som studentinflytandeansvarig kommer dina arbetsuppgifter inkludera:
•
•
•
•
•

Som huvudstuderandearbetsmiljöombud aktivt arbeta för en god fysisk och
psykosocial arbetsmiljö för studenter
Deltagande i centrala råd, nämnder och organ vid lärosätet
Rekrytering, samordning och utbildning av studentrepresentanter
Bevakning av studentinflytandet och kvalitetssäkringssystemet vid HiG
Tillsammans med vice ordförande driva nationella och lokala utbildningsfrågor

Vem söker vi?
Vi söker en strukturerad person som har god kommunikationsförmåga i både tal och skrift i
såväl svenska som engelska, god planeringsförmåga och struktur och kan hantera många
bollar i luften. Du bör ha vana att läsa och förstå juridiska dokument samt viss vana av
ärendehantering.
Vi tror att den som kommer passa utmärkt på posten har hög social kompetens,
fingertoppskänsla i förhandlande sammanhang och inte är rädd för att stå upp för
studenternas rättigheter.

Tidigare erfarenheter som skyddsombud, studentrepresentant under studietiden, eller andra
ideella engagemang 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.
Ingångsarvodet 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 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 Studentinflytandeansvarig:
Maria Röntynen, inflytande@geflestudentkar.se 0709649606
Läs mer om Gefle Studentkår och andra lediga uppdrag på www.geflestudentkar.se

