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Arbetsbeskrivning - Samordnare för Uppsala universitets förenade
studentkårer
Om arvoderingen
Uppsala universitets förenade studentkårer är ett samarbete mellan alla kårer vid Uppsala
universitet som syftar till att tillsätta centrala studentrepresentanter och samordna kårernas
centrala studentinflytande. Som föreningens samordnare får du möjlighet att följa uppbyggnaden
av, samt skapa förutsättningar för, Sveriges bästa studentrepresentation. Du kommer också att få
möjlighet att vara delaktig i att utforma föreningens profil i sociala medier.
Villkor för arvodering
● Arvoderingen gäller från 17-01-2022 till 15-01-2023.
● Arvoderingen omfattar 25 % motsvarande 10 timmar i veckan.
● Ersättning om 7 procent av prisbasbelopp per månad, juli månad är dock inte avlönad.
Arbetsuppgifter
● Närvara vid föreningens möten, av vilka majoriteten hålls under dagtid, och
återrapportera till styrelsen om det pågående arbetet
● Svara på mail som inkommer till den gemensamma inkorgen angående
studentrepresentation samt därigenom förbereda tillsättningen av centrala
studentrepresentantuppdrag.
● Uppdatera föreningens register över studentrepresentationsuppdrag
● Uppdatera föreningens sociala medier samt samordna medlemskårerna i framtagandet av
marknadsföringsmaterial.
● Administrera föreningens hemsida, framförallt genom att löpande kontrollera
ansökningar som inkommer till hemsidan.
● Administrera och stötta centrala studentrepresentanter i deras dagliga arbete.
● Ansvara för den gemensamma utbildningen för centrala studentrepresentanter
● Samordna UUFS valförfarande
● Finnas som stöd åt UUFS handläggare vid behov
Resurser
● UUFS styrdokument
● Stöd från UUFS styrelse och handläggare vid behov
Förmåner
● Arvodering enligt arvorderingsavtal
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● HR-samtal med föreningens två HR-ansvariga
● Anmodan till kårernas baler
● Anmodan till Råbiffen

Behörighetskrav
● Talar, skriver och förstår svenska och engelska väl.
● Erfarenhet av föreningsarbete eller annan erfarenhet som bedöms som likvärdig.
● Studerar eller har studerat minst 30 hp vid Uppsala universitet.
● Erfarenhet av eller stort intresse för att arbeta med studentinflytande.
● Har administrativ kompetens.
Du bör söka jobbet om du:
● Har en känsla för kommunikation på sociala medier.
● Har ett stort intresse för studentrepresentation vid Uppsala universitet.

