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Ledig stilling som leder for EMG 
BI studentsamfunn Stavanger skoleåret 2019/2020 
EMG er linjeforeningen fro eiendomsmeglerstudenter ved BI 
Stavanger. Som leder for EMG skal du lede linjeforeningen – 
som sammen skal knytte et tettere bånd mellom studentene 
og meglerforetakene, og dermed gi studentene muligheten 
til å etablere kontakter allerede under studiene. Man 
arrangerer også bransjekveld og salgstreninger i samarbeid 
med de forskjellige aktørene. 
 
Som person har/er du: 

- Høy arbeidsmoral  
- Evner til å delegere ansvar 
- Samarbeidsvillig og imøtekommende 
- Sosial og ikke minst engasjert 

 
Arbeidsoppgaver: 

- Engasjere og lede utvalget 
- Ha overordnet ansvar for utvalgets økonomi og 

arrangementer 
- Planlegge og arrangere bransjekveld, samt 

salgstreninger i regi av meglerforetak 
- Sørge for å formidle arrangementene ut til studentene 

 
Fordeler med stillingen: 

- Muligheter til å bygge nettverk med næringslivet 
- Erfaring som innehar posisjon som leder 
- 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. 
 
 
 


