
Kårservice söker
Dagsansvariga Kårallen 2023/2024

Kårservice är ett fristående aktiebolag som ägs gemensamt av de tre studentkårerna vid Linköpings
universitet. Kårservice erbjuder service till studenterna vid Linköpings universitet och ansvarar för
verksamheten i kårhusen Kårallen, Örat, Trappan, Ryds Herrgård och Kollektivet.

Som Dagsansvarig på Kårallen arbetar man med arrangörerna på Kårallen för att deras
arrangemang ska bli så bra som möjligt samt har ansvar för att huset sköts och lämnas tillbaka i
samma goda skick som det lämnades ut. Under ett arbetspass får man visa hur saker och ting
fungerar i huset samt agera ytterst ansvarig för serveringsytorna. Fortsättningsvis får man hjälpa till
att lösa de problem som kan uppstå för arrangörerna. Kort och gott innebär jobbet en stor portion
noggrannhet och en ännu större portion ansvar.

Är du intresserad av att bidra till ett rikt studentliv i Linköping? Vill du se till att andra studenter har
det roligt samtidigt som du har lika roligt själv? Då är detta ett jobb för dig! Som DA på Kårallen får
du lära känna många nya människor från olika program på universitetet, prova på ett lagom
betungande extrajobb samt få en ökad insikt i verksamheten kring studentlivet. Verkar detta
intressant tycker jag att du ska söka Dagsansvarig Kårallen 2023/2024!

Ansöker gör du genom att skicka ett mail till judit.kansbod@gmail.com där du berättar:

• Vem du är.

• Vad du har för erfarenheter.

• Varför du söker till Dagsansvarig.

• Varför du passar som Dagsansvarig.

• Om du har, eller har sökt, några andra engagemang under läsåret 2023/2024.

Dessutom uppskattas det om du i din ansökan bifogar en bild på dig själv.
Ange ”Ansökan DA” i mailets ämnesrad.

Sista ansökningsdag är söndagen den 9:e april.

Har du några funderingar eller frågor så är du mer än välkommen att kontakta mig eller någon av
årets DA.

Judit Kansbod
DRIFTCHEF KÅRALLEN 2023/2024
MOBIL: 0760 51 53 54
MAIL: judit.kansbod@gmail.com


