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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 etter-

traktede studenter.

Kjerneverdier:

Visjonær: BIS skal være visjonære ved å være 

en fremtidsrettet og omstillingsdyktighet 

organisasjon som tør å tenke nyskapende.

Åpen: BIS skal være åpen ved å være inkluder-

ende og tilgjengelig for studentene, og alltid 

ha en åpen dør.

Grensesprengende: BIS skal være grensespren-

gende 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  B I S



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
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Som leder så har du du ansvar for å styre studentsamfunnet 

etter organisasjonens visjon, strategi, handlingsplan og mål satt 

ved start av vervperioden.

Du sitter som leder for ledelsen som innehar åtte ledelsesverv 

og tre HR-ansvarlige. Som leder skal man være en støttespiller 

samt en ressurs for de andre i ledelsen og organisasjonen ge-

nerelt. Med dette menes å drifte studentsamfunnet, og økono-

mien i samspill med økonomiansvarlig. Du samarbeider med HR 

om personalansvar og at vedtekter for lokalavdelingen blir fulgt. 

Man må opprettholde en god dialog med Handelshøyskolen BI, 

de andre BI skolene, næringslivet, andre utdanningsinstitusjoner 

og andre relevante aktører.

Som leder så vil du sitte som representant i ulike forum, 

herunder blant annet som representant i BIS styret der over-

ordnede avgjørelser, fremtidig strategisk retning og saker som 

angår hele studentsamfunnet blir diskutert. Du sitter også som 

representant i student komiteen i Næringsforeningen, som er en 

styringsgruppe over andre prosjektgrupper i næringsforeningen 

der studenter representeres.

Videre så jobber leder med å kontinuerlig videreutvikle organ-

isasjonens miljø og kultur samt arbeide med utvikling av alle 

medarbeidere og medstudenter. Hovedoppgaven til leder vil 

gjennom disse nevnte oppgavene være å bedre studiehverda-

gen til medstudenter på BI campus Stavanger. 
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H V A  G J Ø R  L E D E R ?

Leder

Økonomi og administrasjon

3. Året

E-post: leder.stavanger@bis.no

Tlf: 466 34 994

Stillingen vil jeg beskrive som «uforutsigbar» og varier-

ende. Hovedansvaret er å sikre at daglig drift utføres på 

en så optimal måte som mulig, dermed er det mange 

oppgaver som følger med, noen planlagt og andre ikke.

Det er høyst nødvendig å være fleksibel og ha gode kom-

munikasjonsevner samtidig som en må ha selvinnsikt for 

å tilpasse seg situasjoner og mennesker.


