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Ledig stilling som leder for BIS Charity 
BI studentsamfunn Stavanger skoleåret 2019/2020 
BIS Charity er et veldedighetsprosjekt i BI Studentsamfunn. 
Hvert år jobber BIS Charity for å samle inn penger til et 
veldedig formål. Dette gjøres ved blant annet sponsorlp, 
auksjon, bøsseauksjon og andre arrangementer. Eksempel 
kan være ball/gallamiddag med auksjoner 
 
Som person har/er du: 

- Høy arbeidsmoral og et stort engasjement 
- Strukturert og pliktoppfyllende  
- Motiverende 
- Profesjonell og imøtekommende 
- Ambisiøs 

 
Arbeidsoppgaver: 

- Lede og utvikle utvalget 
- Finne kreative og nyskapende ideer til hvordan BIS 

Charity kan samle inn mest mulig midler 
- Planlegge og koordinere arragementer i regi av BIS 

Charity 
- Ta kontakt med bedrifter og sponsorer til prosjekter 

og/eller arrangementer 
 

Fordeler med stillingen: 
- Du får mulighet til å jobbe målrettet med et veldedig 

prosjekt, i tillegg til å bygge et nettverk 
- Skape noe for andre mennesker 
- God erfaring innen felt som leder og teamarbeid 
- Attest etter endt periode 

Om BIS – BI Studentsamfunn: 
BI Studentsamfunn Stavanger er et selvstendig 
studentsamfunn som jobber for å gi BI studentene en 
hverdag med spennende aktiviteter, godt faglig læringsmiljø, 
fordelaktige rabattavtaler og rettigheter på lik linje med 
andre studenter. 
 
Organisasjonen er drevet av og for BI-studentene selv, der de 
fleste studieretningene blir representert. Vi jobber alltid for 
forbedringer og satser på stort engasjement i studietiden. 
Engasjement i organisasjonen er med på å gi studentene en 
arena hvor teori kan utøves i praksis og ikke minst det å 
skape venner og kontakter for tiden etter studiene.  
 
BIS Kjerneverdier: 
 
Visjonær: BIS skal inneha en visjon ved å være fremtidsrettet 
og omstillingsdyktige, og ikke minst en organisasjon som tør 
å tenke nyskapende  
 
Åpen: BIS skal være åpen ved å være inkluderende og 
tilgjengelig for alle studenter 
 
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. 
 
 
 


