
Minikurser  
Uppdrags-ID  190312 Minikurser 

 

Datum  12/3-13/3 2019 

Tid  Tis. 08:00 – 18:00/20:00 Ons. 07:30-14:00 

Antal platser Ca. 20 

Sista anmälningsdag 8/2-2019 

 

Uppdragsbeskrivning 

Vänligen notera att uppdraget kan komma att tillsättas innan sista anmälningsdag. 

 

 

Den 12-13 mars är det dags för årets upplaga av Minikurser. Det kommer mellan 100-200 gäster 
och vi ska såklart ta emot de på bästa sätt och se till att de känner sig väl omhändertagna.  

Vi söker nu studentambassadörer som vill arbeta på detta event. Arbetsuppgifterna kommer att 
variera under dagarna. Vi behöver receptionsarbetare, vägvisare och värdar. Utöver det behöver 
vi, 1 person som vill hålla i inledningen, 1 toastmaster och toastmadame till sittningen som äger 
rum på tisdagen 12 mars mellan kl. 18:00-20:00. Vi behöver även 3 föreläsare som tillsammans 
ska hålla en presentation om hur det är att vara student, möjligheter till utbytesstudier och 
studentboende.  Alla arbetsuppgifter går att kombinera med varandra.  

Vi ser gärna att ni delta på vår sittning. Vi bjuder vi på en 3-rättersmiddag. Middagen är inte 
lönegrundande om du inte arbetar som toastmaster/madame. 

Vad vi behöver veta i din ansökan är: 

• Intresse av att arbeta i reception, som vägvisare och värd 
• Intresse av att hålla i inledningen 
• Intresse av att hålla en presentation (3 personer) 
• Intresse av rollen som toastmaster eller toastmadame (2 personer) 
• Vilka dagar och tider du är tillgänglig 
• Ditt intresse av att delta på sittningen.  

 

Lön: Nivå 1: 126kr/h – Reception, vägvisare och värd. 

         Nivå 2: 131kr/h- Toastmaster/madame, föreläsare och inledning 

Eventet hålls i två dagar från lunch till lunch. Arbetsinsatsen är mellan ca 08:00-18:00 på tisdagen. 
På onsdagen är arbetstiden ungefär mellan kl. 7:15–14:00. 

Vi vill också att du är tillgänglig den 7 mars 12:00-12:45 för en förberedande informationsträff. 

Sista dag för att anmäla ditt intresse är den 8 februari. Du blir informerad om du blivit tilldelad 
arbete efter sista anmälansdag. 

Välkommen med din ansökan! 

   



Kontaktinformation 

 

 

 

 

 

 

* Genom att anmäla intresse för det här uppdraget tillåter jag att min information används för att 
rekrytering av uppdraget och eventuella arbetsuppgifter ska kunna utföras.  

Intresseanmälan görs via intresseformuläret överst på föregående sida. Vänligen ange 
uppdrags-ID i ämnesraden. * 

Rekryteringsansvarig:  Madelene Sharma 


