
Sök projektledare för THS Armada – 2015 

Brinner du för bra arbeten efter examen? Som projektledare för THS Armada blir din vardag att driva Armada, med en omsättning 
på flera miljoner kronor, ansvar för 150 ledande teknikföretag under två dagar, din egen projektgrupp, 300 grymma THS-medlemmar 
som hjälper till och jättemycket fika. 

Som projektledare för THS Armada ansvarar du för en av Sveriges största karriärmässor tillika THS starkaste 
varumärke. Du tillsätter och leder Armadas projektgrupp samt har ansvar för en egen budget. Du kommer besöka 
andra arbetsmarknadsdagar i landet och träffa mäss- och näringslivsansvariga från andra teknologkårer för att 
samarbeta och utbyta erfarenheter. 

Året kommer ge dig många kontakter med både studenter och företagsrepresentanter. Som en del av THS 
Kårledning tar du även del av andra aktiviteter som händer på THS. 

Som Armadas projektledare behöver du vara tydlig och kunna motivera projektgruppen. Du bör även vara 
stresstålig, strukturerad samt tycka om att arbeta tillsammans med andra. 

Som Projektledare för Armada 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 Armadas nuvarande 
projektledare Hannah Björk på armada@ths.kth.se och boka in en fika. Kaffe 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 20: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. 


