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Karlstad Studentkår söker en chefredaktör för
Karlstads studenttidning
Karlstads studenttidning är Karlstad Studentkårs egen tidning sedan 1967. Som
chefredaktör har du huvudansvaret för tidningens innehåll, utformning och
distribution. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och tillsammans med din
redaktion ska ni skapa en spännande tidning som når ut till studenter.
Arbetsuppgifter
o Rekrytera redaktion till studenttidningen.
o Samordna redaktionens arbete.
o Färdigställa tidningen så att den går till tryck.
o Ansvara att Karlstads studenttidnings grafiska policy efterlevs.
o Ansvara för att innehållet i Karlstads studenttidning följer lagar, normer och
journalistisk sed.
o Ansvara för en god kontakt och samarbete med samarbetspartners, till
exempel Värmlands Folkblad.
o Informera om, engagera och kritiskt granska studentrelaterade frågor.
o Ansvara för Karlstads studenttidnings hemsida.
Kvalifikationer
Till rollen som chefredaktör söker vi dig som har ett stort engagemang och intresse
för redaktionellt arbete. Vi ser att du som person är ansvarsfull, samarbetsvillig och
har ett intresse av att driva tidningen framåt. Mycket av arbetet handlar om att jobba
mot deadlines tillsammans med redaktionen, vi lägger därför stor vikt på att du är en
strukturerad person med god framförhållning och förmåga att samordna
redaktionens arbete. Ett plus är att kunna skapa layout i InDesign, men det är inget
krav. Största vikt läggs vid dina personliga egenskaper samt det obligatoriska
arbetsprovet. Vidare är det ett krav att du är medlem i Karlstad Studentkår.
Förtroendearvodering
Uppdraget som chefredaktör är förtroendearvoderat på 20 procent av heltid. Detta
gör att uppdraget kan kombineras med studier.
Mandatperiod
Mandatperioden sträcker sig från den 1 juli 2018 till den 30 juni 2019 och föregås
av en överlämningsperiod i juni 2018. Totalt 13 månaders arvode utgår.
Ansökan
Personligt brev, cv skickas till valberedning@karlstadstudentkar.se. Bifoga även
arbetsprov (i PDF-format) i form av en tidningssida, det vill säga layout och text, helst
producerat i InDesign. Sista ansökningsdatum är söndagen den 25 mars.
Valberedningen genomför intervjuer med alla kandidater tisdagen den 27 mars.
Därefter lämnar valberedningen sitt förslag till kårfullmäktige. Alla ansökningar blir
offentliga efter att valberedningen har lämnat sin rapport. Karlstad Studentkårs
fullmäktige väljer chefredaktör för 2018/2019 vid sammanträdet lördagen den
21 april.
Frågor kan riktas till valberedningens ordförande Sebastian Hasselström via e-post
valberedning@karlstadstudentkar.se.

