
Sök till THS vice kårordförande! 

Brinner du för att utveckla THS?  Är du intresserad av ekonomi? Vill du ha en chans att påverka THS verksamhet och se till att 
studenternas röst blir hörd? 

Med anledning av att THS sittande vice kårordförande ställer sig till förfogande för THS kårordförandeposten lyses 
nu valet till THS vice kårordförande för resterande period av verksamhetsår 2014/2015. 

THS vice kårordförande utgör tillsammans med THS kårordförande THS Kårpresidium, dessa leder Kårledningen i 
dess arbete och de är båda del av Kårstyrelsen. Kårledningen är den operativa delen av THS som arbetar varje dag 
för att verka för studenternas bästa enligt Kårstyrelsens och Kårfullmäktiges beslut. Kårstyrelsen ansvarar för 
strategiska beslut och ansvarar även för att samordna och förankra THS övergripande frågor och 
verksamhetsområden som har bestämts av Kårfullmäktige.  

Som vice kårordförande har du tidigare viss ekonomisk erfarenhet och får nu förtroendet att förvalta THS tillgångar 
tillsammans med THS kanslichef. THS omsätter ca 35 miljoner. Du får god inblick i hur man förvaltar en fastighet i 
centrala Stockholm och hur man får intäkter att matcha utgifter på ett bra sätt. 

Då det är ett fyllnadsval är det bra om du som söker har goda kunskaper inom ekonomi samt att du har lätt för att 
lära dig och ta till dig nya kunskaper. Överlämningsförhållandena skiljer sig mycket från de vanliga och det är bra om 
man så snabbt som möjligt blir självgående. Som en i ett arbetsledande team bör du kunna sätta ner foten när det 
behövs, men också vara lyhörd både för din kårpresidiekollega och övriga i gruppen. 

Det finstilta: 

Då posten nu lyses till följd av ett entledigande är det inte för en mandatperiod på ett helt år utan det är för en 
period som sträcker sig fram till 30 juni, där sista månaden utgörs av överlämning. 

Uppdraget påbörjas så snart som möjligt. Du kommer arbeta heltid i 7 månader och arvodet för denna post är cirka 
33% av prisbasbeloppet per månad, dock minst 16056 kr, per månad. Frågor kring posten besvaras bäst av 
nuvarande vice kårordförande/tillförordnad kårordförande Cecilia Molinder på vordf@ths.kth.se. Kontakta henne 
om du vill boka in en fika för att höra mer. 

Skicka din ansökan med personligt brev och CV till valberedning@ths.kth.se. 

Sista ansökningsdag 10:e november 2014. 

Valet  sker på ett kårfullmäktigemöte under hösten 2014. 

Arbetsbeskrivningar THS Kårledning 

—————– 

Om THS Valberedning 

Valberedningen är en grupp tillsatt av THS 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. 

 

 

http://www.ths.kth.se/wp-admin/valberedning@ths.kth.se
http://www.ths.kth.se/wp-content/uploads/2010/01/Arbetsbeskrivningar.pdf

