Sök till kårstyrelsen!
Den 23-30 april är det kårval och det är dags för en ny styrelse i Linnéstudenterna! Vill
du representera alla studenter vid Linnéuniversitetet och vara med och göra deras
studietid så bra som möjligt? Då är detta något för dig. Vi hoppas att just DU vill söka!

Vi söker alltså superhjältar till kårstyrelsen, Linnéstudenternas styrelse. Du kan söka
både heltidsuppdrag och uppdrag som du kan utföra vid sidan av dina studier. Vad vill
du påverka? Hos oss kan du jobba med utbildningskvalitet, bostad,
medlemsrekrytering, studentföreningar, arbetsmarknad med mera! Alla uppdrag är
arvoderade, du får betalt. Det är viktigt att du kan svenska både i tal och skrift
eftersom alla dokument, möten och förhandlingar är på svenska.
Arbetet sker både på heltid och deltid beroende på vilken position du ansöker till. Vi
ger dig tips kring hur du kan marknadsföra dig själv om du väljer att kandidera. Om du
har några frågor så tveka inte med att höra av dig direkt till
valberedningen: valberedninglns@gmail.com
Heltidsposter
Ordförande, 1 plats (pdf)
Utbildningsbevakare, 1 plats i Växjö och 1 plats i Kalmar(pdf)
Studiesocialt ansvarig, 1 plats i Växjö och 1 plats i Kalmar(pdf)
Deltidsposter
2 platser i Växjö, 2 platser i Kalmar, 2 platser oberoende av ort (pdf)

Ansök snabbt och enkelt senast 18 april: goo.gl/ZULt7z

Vad gör kåren?
Linnéstudenterna är en av Sveriges största studentkårer. Vi representerar samtliga
studenter och doktorander vid Linnéuniversitetet, och arbetar för att studietiden och
-miljön ska bli så bra om möjligt, genom att bland annat:
• Anordna välkomstmässor i Växjö och Kalmar med mer än 120 deltagande företag
och föreningar
• Anordna introduktionsveckan och fadderutbildning i samband med terminsstart
• Anordna karriär- och arbetsmarknadsdagar
• Utannonsera lediga jobb, samt bevaka, informera om och förmedla bostäder på
vår webbplats linnestudenterna.se
• Förhandla om rättvisa hyror
• Bjuda på torsdagskaffe till medlemmar, och ibland även på kanelbullar, semlor
mm.
• Driva Vänfamiljprojekt för internationella studenter sedan 2006
• Erbjuda rabatter och medlemsförmåner
• Koordinera Buddy-verksamhet mellan svenska och utländska studenter
• Samarbeta med bl a föreningar och studentpubar om studiesociala, etiska och
alkoholpolitiska frågor
• Samverka med Växjö kommun, Kalmar kommun, Regionförbundet, Studenthälsan
samt med Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) och andra studentkårer i såväl
Sverige som utomlands
• Sköta utbildningsbevakning och värna om god pedagogik
• Utbilda studentföreningarnas styrelsemedlemmar i styrelsearbete
• Tillsätta studentrepresentanter i olika beredande och beslutande organ inom LNU
för att värna om studenternas inflytande på sina studier
• Hantera ca 200 student- och doktorandombudsärenden per år
• Dagligen finnas tillgängliga och nå våra medlemmar genom kontor i Kalmar och
Växjö, via webben, Facebook, Instagram och andra sociala medier samt via
affischer, informationsblad och Das Papier
• …och mycket annat!

