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Karlstad Studentkår söker en politisk
sekreterare
Har du en organisationsförmåga utöver det vanliga och gillar att driva
engagemang? Är du personen som alltid har koll på viktiga datum och för det mesta
ligger steget före i planeringen? Är du intresserad av högskolefrågor och
påverkansarbete i ideella organisationer? Då tror vi att du passar som politisk
sekreterare på Karlstad Studentkår!
Arbetsuppgifter
o Verkställa ekonomiska beslut och ha god förståelse för Karlstad Studentkårs
ekonomi.
o Organisera styrelse- och fullmäktigemöten.
o Vara sekreterare på styrelsemöten.
o Initiera att beslut fattade i fullmäktige och styrelsen blir verkställda.
o Vara samordnare för kårvalet.
o Vara väl insatt i Karlstad Studentkårs styrdokument och ansvara för att de är
välkända internt och hålls uppdaterade.
o Vara ansvarig för medlemskontakt.
o Vara ansvarig för att samordna påverkansarbetet.
Kvalifikationer
Som politisk sekreterare gäller det att du är bra på att samarbeta och har ett genuint
intresse för att samordna. Eftersom du ska utveckla kårfullmäktiges arbete och
engagemang är det bra om du har erfarenhet av Karlstad Studentkår. Uppdraget
innebär administrativa och ekonomiska arbetsuppgifter, därför är gott ordningssinne
samt förmåga att kunna planera långsiktigt ett stort plus. Du ska se till
medlemmarnas intresse i ditt arbete med medlemskontakt. Du ska också ha god
kännedom om aktuella högskolepolitiska frågor och förståelse för studentkårens roll i
påverkansarbetet gentemot universitetet och kommunen. Det är ett krav att du är
medlem i Karlstad Studentkår.
Förtroendearvodering
Uppdraget som politisk sekreterare är förtroendearvoderat på heltid. Det betyder att
du kommer arbeta heltid med ersättning i form av arvode.
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 och cv skickas till valberedning@karlstadstudentkar.se. 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 politisk sekreterare för
2018/2019 vid sammanträdet lördagen den 21 april.
Frågor kan riktas till valberedningens ordförande Sebastian Hasselström via e-post
valberedning@karlstadstudentkar.se.

