Vice ordförande
Vice ordförande för Gefle Studentkår utgör tillsammans med ordförande
kårstyrelsens presidium som har ett tätt samarbete under året. Vice
ordförande ansvarar för utbildningspolitik på lokal och nationell nivå.
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 kontakter för din framtida karriär.
Dina arbetsuppgifter
Som vice ordförande ska du vid tillfällen där ordförande inte är närvarande agera i dennes
ställe. Tillsammans med ordförande har vice ordförande det huvudsakliga ansvaret
beträffande mediakontakter och representation utåt. Presidiet jobbar tätt tillsammans
under hela verksamhetsåret för att leda och utveckla verksamheten.
Vice ordförande ansvarar för att bevaka den nationella utbildningspolitiken för att
tillsammans med studentinflytandeansvarig jobba med de frågor som är relevanta för
studenter på lokal nivå. Vice har också huvudsakliga kontakten med nationella
utbildningspolitiska organ som till exempel Sveriges Förenade Studentkårer, SFS.
Som vice ordförande kommer dina arbetsuppgifter inkludera:
• Ställföreträdande till ordförande
• Hantera remissyttranden
• Bevaka och driva nationella och lokala utbildningspolitiska frågor
• Vara kårens kontaktperson i nationella utbildningspolitiska forum, t ex SFS
• Representera studenterna i Högskolestyrelsen (högskolans högst beslutande organ),
Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och Lärosätets disciplinnämnd
Vem söker vi?
Vi söker en strukturerad lagspelare med god kommunikationsförmåga i både tal och skrift i
såväl svenska som engelska, med känsla för samordning som kan hantera många bollar i
luften.
Vi tror att vår framtida vice ordförande är lika delar strukturerad som anpassningsbar då det
krävs ett analytiskt sinne samtidigt som förmågan att snabbt hoppa in för ordförande i
dennes ställe.
Tidigare erfarenheter av arbete med nationella rättvisefrågor, personalansvar,
verksamhetsstyrning och styrelsearbete 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 982kr) 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.
Kontaktperson
Vid frågor om arbetet, kontakta nuvarande vice ordförande:
Sam Westman, vice@geflestudentkar.se 0709640041
Läs mer om Gefle Studentkår och andra lediga uppdrag på www.geflestudentkar.se

