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BEFATTNINGSBESKRIVNING FÖR PROJEKTLEDAREN 
Projektledaren ska i sin funktion genom strategiskt och operativt arbete göra det enkelt för alla 
engagerade studenter att finna former för hur de kan få utlopp för sitt engagemang och sina idéer. 
Projektledarenen ska vägleda de studenteter som vill engagera sig så att deras engagemang och idéer 
mynnar ut i ett för studenterna givande resultat. Grundtanken är att största delen av de idéerna till 
engagemang som Projektledaren förvaltar ska komma från studenterna själva. 
 
Projektledaren ska finna, utforma nya- och även förvalta redan befintliga strukturer för hur Jönköpings 
Studentkår arbetar med engagemang. Det ska vara enkelt, tillgängligt och fördelaktigt att engagera sig 
inom Jönköping Studentkår. Projektledaren ska även förvalta Studentkårens idéer och traditioner så att 
inget av studentengagemanget går förlorat i historien. 
 
Angående övriga projekt har Projektledaren ansvar för att projektgrupper tillsätts till de projekt som är 
Studentkårsanknutna och administrerar ansökningar för dessa. Projektledaren ska fungera som handledare 
för de projektgrupper som tillsätts och kvalitetssäkra projektgruppernas arbete. Projektledarens arbete kan 
liknas vid att vara, för projekten, ansvarig utgivare. 
 
Utöver Projektledarens roll att leda studenter och projekt ansvarar projektledaren för att löpande hålla 
presidiet uppdaterat kring sina åtaganden. Posten som Projektledare motsvarar en heltidstjänst och man 
förväntas vara närvarande under kontorets öppna timmar och att uppfylla sitt ansvarstagande i enlighet 
med givna riktlinjer för heltidsarvoderade. 
 

ANSVARSOMRÅDEN 

Uppmuntra och leda engagemang i rätt riktning 
Projektledaren har till uppgift att leda studenter som vill engagera sig och eller göra verklighet av sina 
idéer i rätt riktning. Huvudsaken är att studenterna ges möjligheten att engagera sig i det dem vill göra och 
känner att de får god service och gott gensvar. Här ska även Projektledaren fungera som ett stöd som kan 
tillhandahålla rekommendationer och kunskap. 
 

Utlysa och handleda projekt 
Projektledaren har till uppgift att ansvara för att projektgrupper för Studentkårens traditionsenliga projekt 
och event tillsätts. Projektledaren handleder dessa och ser även till att utvärdering, uppföljning och 
grundlig dokumentation utförs i enlighet med Studentkårens riktlinjer för projekt. 
 

Projektstöd 
Projektledaren ska fungera som ett stöd och ett bollplank för de projekt som är kopplade till 
Studentkåren. Det handlar här om att ge studenterna en bra service och upplysa dem om vilka förmåner 
Studentkåren kan ge dem, samt om att stödja med vägledning.  
 

Verka för ständig förbättring och genomförande av insparken 
Projektledaren ska tillsammans med Studentkåren stå som avsändare för insparken. Här fungerar 
Projektledaren som en handledare för de utskott och projektgrupper som anordnar insparken på 
respektive fackhögskola. Projektledaren har ansvaret för att en inspark genomförs och håller även här 
kvalitetssäkrings-, utvärderings-, uppföljnings- och dokumentationsansvaret för denna. 
 

Förvalta engagemanget inom Jönköpings studentrörelse 
Projektledaren ska fungera som en förvaltare av allt engagemang inom studentrörelsen. Utöver att 
handleda befintligt engagemang ska även Projektledaren arbeta för att redan genomförda projekt och 
idéer inte går förlorade utan kan ligga som inspiration till kommande studentgenerationer. 
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ARVODE 
Arvodet är densamma som för förtroendevalda vid Jönköpings Studentkår, enligt stadga1. 

                                                      
1 Enligt Jönköpings Studentkårs stadga (091008) §4.5: ’Förtroendevaldas månatliga arvoden skall 
motsvara 36% av regeringen fastställt prisbasbelopp för gällande kalenderår. […]’. 
Förtroendevalda är anställda 13 månader (varav en månad är överlämning vid tillträde och 
avgång). Mandatperioden sträcker sig från 1/1 till 31/1 nästa år. 


