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Klassföreståndare till mottagningen 2021
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste
framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett
framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är
viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du
behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Tekniska fakultetens kansli är ett övergripande
verksamhetsstöd för fakultetens utbildning och forskning. Vi har nära kontakt och samarbete med
institutioner och centrala enheter inom universitet och med externa samarbetspartners. Hos oss arbetar
utbildningsledare, studievägledare, nämndsamordnare, koordinatorer och kommunikatörer m.fl. Läs mer:
https://liu.se/organisation/liu/lith

Vi söker nu ca 55 stycken progamstudenter till uppdrag som klassföreståndare under
mottagningen 2021

Dina framtida arbetsuppgifter
Vi söker dig som är programstudent vid Tekniska fakulteten, Linköpings universitet och som har kommit en
bit på väg i dina studier. Du vill dela med dig av dina erfarenheter till de nya studenterna och vara delaktig i
mottagningen. Du har ett intresse av att ge den bästa möjliga introduktionen till stundande
universitetsstudier. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att förmedla all den information som de nya
studenterna behöver samt medverka under hela uppropsdagen. En viktig del av arbetet är att stödja
studenterna och vara lyhörd för hur det fungerar i den nya klassen samt att hålla i och ansvara för sex
stycken informationstillfällen. En del av arbetet innebär också att möta upp och introducera studenter som
av olika anledningar inte kan närvara på uppropsdagen. Du kommer att samarbeta med lärare och faddrar
på programmet och som en del i samarbetet kommer du att vara samtalsledare vid mottagningsmötet
dagen innan uppropet. Som klassföreståndare är du arvodesanställd av studievägledningen vid Tekniska
fakultetskansliet, som inför och under uppdragets gång ger dig utbildning och stöd i arbetet. Utöver
arbetstiden i nolle-p och läsperiod 1 ingår även följande obligatoriska moment i uppdraget:

20 maj kl 17.15 uppstartsmöte
vecka 28 – 29 – telefonsamtal
13 augusti samt 16 augusti – utbildning
17 augusti – upprop för flertalet utbildningar (undantag se nedan)
23 augusti – upprop Asienkunskap
27 augusti – upprop Basåret

Dina kvalifikationer
Du är student vid någon av Tekniska fakultetens utbildningsprogram och har goda kunskaper i svenska i
både tal och skrift. Erfarenhet från liknande eller andra uppdrag inom LiU är meriterande. För att klara av
uppgiften måste du vara ansvarsfull och strukturerad, kunna ta egna initiativ och vara en aktiv
informationssökare samt vara inkluderande så att de nya studenterna lär känna varandra oavsett deras
förutsättningar. Du ska kunna avsätta tid främst under den inledande perioden av höstterminen för arbete
som klassföreståndare men även för en första uppstartsträff i maj. I uppdraget ingår också att ringa upp de
nyantagna studenterna under juli månad. Uppdraget förutsätter att du har tillgång till egen telefon, dator
och kamera. Vid urval kommer det att läggas vikt vid hur långt du har kommit i din utbildning, dina
studieresultat samt personliga egenskaper och lämplighet. Vid urval väljer vi även i första hand sökande som
studerar på samma program som vi söker klassföreståndare till.

Ange i din ansökan om du kan tänka dig att vara klassföreståndare för annat program än det som du själv
studerar på, t.ex. Basåret.

Anställningens omfattning
Uppdraget omfattar totalt ca 45 timmar varav tyngdpunkten är förlagd under nolle-p.

Tillträde
2021-05-20 längst till och med 2021-10-31.

Lön och förmåner
Timlön om 135 sek/h + semesterersättning 12%.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

https://liu.se/jobba-pa-liu
https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande


Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan senast den 2021-04-15. 
Du söker denna anställning via vår hemsida och svarar på frågorna. Något CV eller personligt brev ska
inte bifogas. https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15791&rmlang=SE

Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Lika villkor

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika
villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! 
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och
rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktperson:

Elin Önstorp
Samordnare studievägledningen tekniska fakulteten
elin.onstorp@liu.se
013-28 57 54

Susann Årnfelt
HR-partner
susann.arnfelt@liu.se
013-28 22 90
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