
P A G E  T I T L E

 

H V A  E R  B I S ?

BI Studentsamfunn Stavanger er et selvs-

tendig studentsamfunn som jobber for å gi 

BI studentene en hverdag med spennende 

aktiviteter, godt faglig læringsmiljø, for-

delaktige rabattavtaler og rettigheter på lik 

linje med andre studenter.

Organisasjonen er drevet av og for BI-stu-

dentene selv, der alle studieretninger er 

representert. Vi jobber alltid for forbedring-

er og satser stort engasjement i studietiden. 

Engasjement i organisasjonen er med på 

å gi studentene et viktig pluss på CV-en, 

en arena hvor teori kan utøves i praksis og 

kanskje viktigst, skape venner og kontakter 

for resten av livet.

Undergruppene i organisasjonen er mange, 

og gir studiehverdagen og mulighetene for 

engasjement et bredt spekter. For å nevne 

noen har vi sosialutvalget, markedsutvalget, 

aksjeklubben BIS Invest, Studentaksjonen, 

næringslivsutvalget og linjeutvalg for hver 

studieretning.

Av arrangementer vi står for, kan det blant 

andre nevnes Næringslivsdagen, også kalt 

NLD. NLD er vårt største arrangement der 

vi har hatt opp i mot 650 deltagere. Dagen 

arrangeres i februar måned hvert år og lar 

studentene møte potensielle arbeidsgivere 

og kjente foredragsholdere. Her skapes det 

mange viktige relasjoner og bekjentskap.

Fra tidligere år har både Petter Stordalen, 

Bjørn Kjos og Erik Bertrand Larssen vært på 

NLD.

 

Visjon

• BIS skal tilføre sin studentmasse en 

merverdi som gjør de til Norges mest 

ettertraktede studenter.

Kjerneverdier:

Visjonær 

• BIS skal være visjonære ved å være en 

fremtidsrettet og omstillingsdyktighet 

organisasjon som tør å tenke nys-

kapende.

Åpen

• BIS skal være åpen ved å være inkluder-

ende og tilgjengelig for studentene, og 

alltid ha en åpen dør.

Grensesprengende

• BIS skal være grensesprengende ved å 

være en arena for utvikling, som med 

pågangsmot baner vei for studentene.

Engasjerende: BIS skal være engasjerende 

ved å være aktivitetsmaksimerende, og skape 

entusiasme blant studentene.

S T R A T E G I  I  B I S

H U M A N  R E S O U R C E S
H R  A N S V A R L I G



Søknad samt CV sendes til 

• Rekruttering.stavanger@bis.no

For spørsmål kan du henvende deg til HR.

Joachim Helmich Sollesnes

• hr1.stavanger@bis.no

Kirisanth Devasagayam

• hr2.stavanger@bis.no

Ermis Klaras

• hr3.stavanger@bis.no

HR Ansvarlig 1

Eiendomsmegling

2. Året

E-post: hr1.stavanger@bis.no

Tlf: 911 11 876

• Å være HR i BIS gir en dypere forståelse og innsikt i 

hvordan en organisasjon er bygget opp.

• Man jobber lokalt på sin egen avdeling men jobber 

også opp imot de andre lokalavdelingene på tvers av 

campusene. Spesielt HR 1 da man får sitte i valgkomi-

teen, hvor man sammen med representanter fra Trond-

heim og Bergen velger SSR (Styrerepresentant)

• Det meste av tiden ligger i rekruttering som gir en god 

trening i hvordan man skal forholde seg i en intervju-

prosess.
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Som HR-ansvarlig jobber du i et team på 3 personer ved siden 

av BIS ledelsen. Du jobber med rekruttering og promotering av 

alle verv tilknyttet ledelsen, undergrupper, interessegrupper og 

linjeforeninger på BI Stavanger. I tillegg til dette tar HR hånd om 

internsaker, utarbeider vedtekter og tolker disse. HR-ansvarlige 

er også ansvarlig for Generalforsamlingen som gjennomføres 1 

gang per semester. 

HR-ansvarlig valgt inn på vårens Generalforsamling utgjør 

sammen med en HR-ansvarlig fra Bergen og Trondheim 

valgkomitéen. Rekrutteringsprosessen til Styret og til stilling 

Stiftelsens styrerepresentant (SSR) er hovedansvarsområdene 

til Valgkomitéen. Ved å være en del av Valgkomitéen vil du ha 

kontakt med flere personer på tvers av campusene og du vil få 

en dypere forståelse av hvordan en større organisasjon fungerer. 

Ønsker du å få fullstendig innsikt i hvordan en organisasjon 

fungerer innenfra? Er du rettferdig, samarbeidsvillig og flink med 

mennesker? Da er gjerne HR-ansvarlig et verv for deg! Dette 

vervet er en unik mulighet for selvutvikling, og en god erfaring 

til senere verv og jobber.
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H V A  G J Ø R  H R  A N S V A R L I G ?


