
KÅRSERVICE SÖKER
DAGSANSVARIGA TILL RYDS HERRGÅRD 2023/2024

Kårservice är en serviceorganisation som ägs av studentkårerna vid Linköpings universitet.
Kårservice erbjuder service till studenterna vid Linköpings universitet och driver även kårhusen

Kårallen, Trappan, Ryds Herrgård och Kårhuset Kollektivet.

Som Dagsansvarig ingår du i en grupp med flera andra dagsansvariga, där ni tillsammans får
chansen att vara med och driva samt utveckla verksamheten framåt. Du är även med och skapar
en mötesplats med trevlig tillvaro för våra gäster och se till att kårhuset levererar så mycket
studentnytta som möjligt.

Detta uppdrag görs tillsammans med vår platschef, driftchef, engagerade studenter samt övriga
medarbetare på kårhuset och Kårservice. Du är ytterst ansvarig för serveringsytorna samt ytterst
ansvarig för pub- och festverksamheten som arrangeras under kvällstid. Under ett arbetspass får
du visa hur saker och ting fungerar i huset, lösa de problem som kan uppstå under kvällens gång
och se till att verksamheten flyter på. Jobbet innebär en stor portion noggrannhet och en ännu
större portion ansvar. Det är en utåtriktad roll som innebär många kontakter i och kring studentlivet.
Du får lära känna många nya människor från olika program på universitetet, lära upp ideellt
engagerade studenter samt arbeta med övriga medarbetare på kårhuset. Prova på ett lagom
betungande extrajobb, få en ökad insikt i verksamheten kring studentlivet samt samla på dig
meriterande erfarenheter för framtiden.

Är du intresserad av att bidra till ett rikt studentliv i Linköping och se till att andra studenter har det
roligt under sin studietid samtidigt som du själv har lika roligt? Låter detta intressant? Då är detta
ett jobb för dig! Sök Dagsansvarig 2023/2024!

Ansöker gör du genom att skicka ett mail till: ansokan@hg.se där du berättar:

• Vem du är.
• Vad du har för erfarenheter som kan gynna dig i arbetet som dagsansvarig.
• Varför du söker till dagsansvarig.
• Varför just du passar som dagsansvarig.
• Om du har några andra uppdrag eller sysselsättningar utöver studier under ht23/vt24

Bifoga gärna en en bild på dig själv och ange ”Ansökan DA” i mailets ämnesrad.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden från och med måndag

27 mars. Besked om du blir kallad på intervju eller inte, kommer via mail.

SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR SÖNDAG DEN 9APRIL 2023

Har du några frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att kontakta
Linda Tjernström,  Driftchef på Ryds Herrgård 23/24

via mail: ansokan@hg.se

mailto:ansokan@hg.se

