Ledig stilling
Vil du jobbe med oss? Vi har en ledig 100% fast stilling som daglig
leder!
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo søker daglig leder. Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er
studentenes øverste valgte organ ved Universitetet i Oslo (UiO). Studenter fra alle fakulteter og studentutvalg er
representert i Studentparlamentet. Vi jobber for å ivareta studentenes faglige og studierelaterte interesser ovenfor
universitetsledelsen, Norsk Studentorganisasjon (NSO) og politikere. Studentparlamentet er satt sammen av 35
valgte representanter, og har et arbeidsutvalg bestående av fem studenter som jobber fulltid i et år.
Studentparlamentet holder til på Villa Eika, Blindern.

Daglig leder
Har du lyst til å bli vår nye daglig leder? Vi har en ledig 100 % fast stilling som daglig leder for Studentparlamentet
ved Universitetet i Oslo. Vi leter etter deg som er dyktig i å balansere mange ulike oppgaver og som kan legge til
rette for at de tillitsvalgte kan utføre sine verv på en tilfredsstillende måte. Du vil jobbe i et tett samarbeid med
Studentparlamentets arbeidsutvalg.
Vi kan tilby en spennende og allsidig stilling i et engasjert studentpolitisk miljø, ved Norges eldste universitet.

Arbeidsoppgaver:



Ansvar for administrativ drift av Studentparlamentets kontor, og bidra til kontinuitet i organisasjonen



Administrativt ansvar for Studentparlamentets økonomi



Personalansvar i samarbeid med leder



Bistå i kommunikasjonsarbeid



Sekretær- og referentoppgaver for Studentparlamentet ved UiI og arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved
UiO

Stillingen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav:



Relevant høyere utdanning



Kunnskap om regnskap og budsjett av betydelig størrelse



Gode IKT-kunnskaper



Grafisk kompetanse



God fremstillingsevne på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Ønskelig kompetanse/erfaring



Kunne jobbe selvstendig, strukturert og ha stor arbeidskapasitet



Høy grad av serviceinnstilling

Arbeidserfaring fra lignende områder, personlig egnethet samt økonomisk, organisatorisk og demokratisk
forståelse vil bli vektlagt.
Stillingen krever og tilbyr fleksibilitet i arbeidstiden og det må påberegnes noe kvelds- og helgearbeid.
Stillingen vil bli lønnet etter statens lønnsregulativ ltr. lønnstrinn 42-51 (391
800-449 400), avhengig av kvalifikasjoner.
Ønskelig tiltredelse: snarest.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Studentparlamentsleder, Susann Andora BisethMichelsen, på 97979230 eller s.a.biseth-michelsen@sp.uio.no. Se også http://www.studentparlamentet.uio.no/
Søknad og CV sendes elektronisk til: post@studentparlamentet.uio.no
Søknadsfrist: 15. september 2018

