
 

Studentrådskoordinator for Studentrådet UH-nett Vest  
 

UH-nett Vest (Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet) har ledig 20 % stilling for koordinator 

for Studentrådet i UH-nett Vest. UH-nett Vest er et formelt nettverkssamarbeid mellom Høgskulen 

på Vestlandet, Høgskulen i Volda,  Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i 

Stavanger og Universitetet i Volda. I tillegg er NLA Høgskolen og VID vitenskapelige høgskole 

assosierte medlemmer i nettverket. 

Studentrådskoordinator bør ha erfaring fra studentdemokratiet, og rapporterer til styret i UH-nett 

Vest. Noe reising må påregnes. 

Arbeidsoppgaver: 

 Være mellomleddet mellom studentrådet/studentene og koordinator for UH-nett Vest.  

 Ha sekretærfunksjonen på møtene i studentrådet. Følge opp sakene mellom møtene i 

studentrådet og initiere møter når det er behov.  

 Møte som observatør i styremøtene i UH-nett Vest.  

 Ha løpende dialog med leder og nestleder i studentrådet, og bidra med organisatorisk støtte 

og rådgivning i arbeidet med politiske saker.  

 Følge opp at studentrådet har representanter i gruppene tilknyttet UH-nett Vest hvor 

studentrådet er representert. I dette ligger ansvaret for gjennomføring av valg i studentrådet 

og kontakten mellom koordinator i UH-nett Vest, eventuelt lederne i de forskjellige 

utvalgene.  

 Ha dialog med nettredaktør for publisering av aktiviteten i studentrådet.  

Egenskaper: 

 Være bevisst sin rolle som rådgiver og tilrettelegger. 

 Holde seg oppdatert på saker i de enkelte studentdemokratiene og i studentpolitikken 

generelt. 

 Bidra til progresjon i løpende saker. Strukturert og løsningsorientert. 

 Sosial og inkluderende.  

 

Relevant informasjon om studentrådets sammensetning og arbeidsprogram finnes på nettsidene 

https://uhnettvest.no/studentradet/ Nærmere informasjon om UH-nett Vest finnes her. 

https://uhnettvest.no/ . 

https://uhnettvest.no/studentradet/
https://uhnettvest.no/


Studentrådskoordinator lønnes i stillingskategorien konsulent (kode 1065) i lønnsramme 17 

(lønnstrinn 33). Stillingen lyses ut for 2 år. Vedkommende blir tilsatt ved Universitetet i Bergen. 

Nærmeste leder er koordinator i UH-nett vest.  

Spørsmål om stillingen kan rettes til studentrådskoordinator Fredrik Bødtker, tlf. 93882210. 

Søknadsfrist er 20.mai 2019. Søknaden sendes til   koordinator.uhnv@uib.no Tiltredelse 1. august.  
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