
Leder
Sentralstyret

Er det en ledestjerne i deg? Er du glad i politikk og organisasjon? Har du lyst til å bygge lag
sammen med andre kompetente mennesker? Da kan denne stillingen være for deg!

Leder av sentralstyret (SST) er den øverste lederen av Studentunionen Kristiania som nasjonal
organisasjon. En arbeider primært med politisk forefallende arbeid, samt. oppfølging og
vedlikehold av våre viktigste partner-relasjoner, og er SK’s politiske og organisatoriske ansikt
utad, så vel som innad i organisasjonen.

Det viktigste arbeidsområdet for leder av SST er strategisk arbeid. Det å ha en strukturert
strategiprosess er svært viktig og det anses avgjørende at en leder har evnen til å forstå og
håndtere det medfølgende arbeidet.

- Hvilke utfordringer og muligheter står vi overfor nå og i fremtiden?
- Hvordan skal strategien henge sammen med resten av organisasjonens styring og

ledelse?
- Hvilket handlingsrom og ressurser har vi tilgjengelig?

Leder av SST skal fungere som en støttefunksjon for resten av organisasjonen. Dette inkluderer
krise- og konflikthåndtering. Det er særdeles viktig å ha diplomatiske evner for å bl.a. kunne
operere som mekler ved slike situasjoner.

Gode kommunikasjonsevner, en initiativrik, inkluderende og fremoverlent holdning anses også
svært sentralt for å sikre god kulturbygging i organisasjonen.

Annen gunstig kompetanse inkluderer medietrening, gode taleevner og erfaring innen økonomi.

Konkrete arbeidsoppgaver

● Utarbeidelse av nasjonal strategi for Studentunionen Kristiania
● Lede og følge opp sentralstyrets helhetlige arbeid og sørge for at det utføres i henhold til

strategien
● Følge opp hovedstyrene i Oslo og Bergen
● Sikre og vedlikeholde god kommunikasjon med ledelsen ved Kristiania
● Knytte eksterne kontakter, samt. vedlikeholde eksisterende partnerskap
● Arbeide politisk mot Kristiania
● Arbeide politisk mot NSO og ONF



Nestleder
Sentralstyret

Har du et brennende engasjement for politikk og organisasjon? Har du erfaring med strategisk
arbeid? Er du en lagspiller? Da bør du søke rollen som nestleder av sentralstyret!

Rollen som nestleder går i stor grad ut på å spille andre gode. Rollen krever dermed gode
samarbeidsevner, samt innsikt i hvordan man løser problemer på best mulig måte.

Som nestleder av sentralstyret operer man som leder sin høyre hånd og stedfortreder. Det er
derfor viktig å både støtte, avlaste og bidra der man kan.

I tillegg jobber stillingen i det daglige med å følge opp det organisatoriske og politiske arbeidet i
organisasjonen.

Konkrete arbeidsoppgaver

● Avholde og lede møter i samhold med leder og resten av sentralstyret
● Arbeide strategisk for å sikre god organisatorisk og politisk praksis
● Følge opp hovedstyrene i Oslo og Bergen
● Opprettholde god kommunikasjon med ledelsen av Kristiania
● Arbeide politisk mot Kristiania
● Arbeide politisk mot NSO



Økonomiansvarlig
Sentralstyret

Har du interesse for økonomi, politikk og strategi? Har du erfaring med budsjettering og
regnskap? Ønsker du å bygge organisasjon? Da bør du søke økonomiansvarlig i sentralstyret!

Som økonomiansvarlig har man oversikt og ansvar for sentralstyrets og organisasjonens
økonomi. Rollen krever godt samarbeid med leder, samt de økonomiansvarlige i hovedstyret i
Oslo og i Bergen.

Konkrete arbeidsoppgaver:

● Føre regnskap og budsjett for sentralstyret
● Veilede og sparre med økonomiansvarlig i hovedstyret Oslo og i Bergen
● Utvikle økonomisk strategi for organisasjonen
● Sikre god kommunikasjon med leverandører av økonomi-relaterte tjenester

(forsikringsselskaper, regnskapsfører, bank)
● Vedlikeholde god kommunikasjon med samarbeidspartnere



Driftsansvarlig
Sentralstyret

Har du hjerte for kommunikasjon og digitalisering? Er du god på SoMe og markedsføring? Da
kan denne stillingen være den rette for deg!

Som driftsansvarlig i SST går daglige oppgaver ut på å sikre god intern- og
eksternkommunikasjon for Studentunionen Kristiania. Deriblant vedlikehold av nettsiden, bistå
SKO og SKB med markedsføringskampanjer, drifte SaaS-systemene vi benytter oss av, samt.
sikre gode rutiner hva gjelder databehandling.

Konkrete arbeidsoppgaver

● Vedlikehold, drift og optimalisere plattformer innen følgende emner; nettside, e-post,
fil-deling, SoMe, intern-kommunikasjon.

● Utvikle og optimalisere maler og retningslinjer for bl.a. rapportering, møteaktiviteter,
presentasjoner, markedsmateriell, SoMe, nettside mm.

● Holde oversikt over medlemstall og medlemskontigent. Dette innebærer
direkte-kommunikasjon med medlemmer.

● Sikre at Studentunionen Kristiania opprettholder retningslinjer, lover og regler iht. GDPR
og databehandling.

● Bistå lokale utvalg i markedsføringsaktiviteter; bl.a. markedsmateriell, strategiske tiltak
og utviklingsrettede idéer.



Landstillitsvalgt
Sentralstyret

Har du et hjerte og engasjement for å fremme studenters interesser? Ønsker du å være en
talsperson of rollemodell for studentene ved Kristiania? Da er stillingen som landstillitsvalgt
perfekt for deg.

Landstillitsvalgt i sentralstyret fungerer som øverste leder av Tillitsutvalget (TU) på Kristiania. Det
er landstillitsvalgt som har det overordnede ansvaret for det interne fagpolitiske arbeidet ved
tillitsutvalgene i Oslo, bergen og på nett. Dette innebærer strategiutvikling og tett samarbeid
med hovedtillitsvalgt i Oslo og i Bergen, samt. oppfølging og sikring av arbeidet som
gjennomføres ved studiestedene.

Landstillitsvalgt skal arbeide med en utvikling- og fremtidsrettet holdning. Dette innebærer bl.a.
kontinuerlig vurdering og optimalisering av rutiner og prosedyrer i TU. Som landstillitsvalgt skal
en arbeide for at de beste løsningene blir anvendt av og for TU.

Konkrete arbeidsoppgaver

● Avholde møter med alle hovedtillitsvalgte i TU
● Delta på sentralstyremøter
● Opprettholde et godt samarbeid og dialog med de ulike avdelingene og rektoratet på

Kristiania
● Delta på samarbeidsmøter med hovedstyrene i Oslo og Bergen.
● Sitte som representant i Læringsmiljøutvalget


