
Sök THS Mottagningssamordnare – 2015 

Brinner du för mottagningen? Som THS mottagningssamordnare samordnar du ett projekt med över 900 inblandade, har möten samt 
utbildningar med mottagningsansvariga på sektionerna och får möjlighet att hålla tal i stadshuset. 

Som THS mottagningssamordnare är du den mest centrala personen under mottagningen. Du är den som 
samordnar de olika mottagningarna genom mottagningsråden och kommer även att ansvara för en central 
mottagningskommitté som arrangerar de centrala aktiviteterna under mottagningen som kompletterar de lokala 
mottagningarna.  Mottagningssamordnaren är också ansvarig för mottagningsreglerna. Dessutom utför man ett 
omfattande utvärderingsarbete i samarbete med mottagningarna på sektionerna. Du är även den viktiga länken 
mellan KTH och sektionen samt ansiktet utåt i mottagningsfrågor. Du har även hand om administrativa uppgifter, 
t.ex. lokalbokning och alkoholtillstånd. 

Det är viktigt att du som Mottagningssamordnare gillar att kommunicera med olika typer av människor. Att vara 
stresstålig, bestämd och strukturerad hjälper. 

Som Mottagningssamordnare är du också en del av THS Kårledning bestående av 12 andra heltidsarvoderade 
studenter. Förutom ditt uppdrag samarbetar du tillsammans med resterande Kårledningen för att THS dagliga 
verksamhet ska fungera. Något som bland annat kommer innebära att ha kontakt med och hjälpa andra studenter på 
KTH, att utveckla THS kårverksamhet i stort och att representera THS mot andra parter, som t.ex. KTH och 
studentkårer runt om i Stockholm och övriga landet. 

Det finstilta: 

Du börjar den 15:e december och kommer arbeta heltid i 13 månader vilket inkluderar en månads överlämning. 
Arvodet för denna post är 0.33 prisbasbelopp per månad. För mer information kontakta nuvarande 
mottagningssamordnare Louise Hagesjö på mottagning@ths.kth.se och boka in en fika. Kaffe/Te ingår såklart. 

Välkommen med din ansökan senast den 26 oktober till valberedning@ths.kth.se. Vänligen bifoga personligt brev 
och CV. Intervjuer kommer primärt genomföras första veckan i november. Valet sker den 13:e november 2014 på 
kårstyrelsemötet. 

—————– 

Om THS Valberedning 

Valberedningen är en grupp tillsatt av Kårfullmäktige för att bereda val till THS ansvarsposter såsom Kårstyrelsen och Kårledningen. 
Vi genomför intervjuer med samtliga kandidater och lämnar omdömen till Kårfullmäktige respektive Kårstyrelsen inför valen. 


