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Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee
EDUNVALVONTA-ASIANTUNTIJAA toistaiseksi voimassa
olevaan työsuhteeseen.
Kiinnostaako sinua työskennellä ja kehittää osaamistasi opiskelijoiden edunvalvonnan parissa?
Tule mukaan tekemään töitä opiskelijoiden etujen, aseman ja yhdenvertaisemman yhteisön
eteen!
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta on noin 4800 yliopisto-opiskelijan julkisyhteisö, joka toteuttaa
edunvalvontaa ja tarjoaa erilaisia palveluita jäsenilleen. Tarjoamme monipuolisia ja vastuullisia
tehtäviä nuorekkaassa ja asiantuntevassa työyhteisössä. Edunvalvonta-asiantuntijan tehtävässä
pääset toimimaan ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipoliittisten asioiden sekä niihin liittyvien
kansainvälisten asioiden valmistelijana ja toimeenpanijana. Edunvalvonta-asiantuntijana vastaat
neuvontapalveluiden tarjoamisesta jäsenille ja järjestöille sekä opiskeluun että
opintososiaalisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä sekä edustat ylioppilaskuntaa useissa
yliopiston toimielimissä.
Edunvalvonta-asiantuntijana olet vastuussa hallinnon opiskelijaedustajien kouluttamisesta sekä
yhteydenpidosta heihin. Tehtävässä pääset osallistumaan aktiivisesti ylioppilaskunnan
edunvalvontatyöhön ja julkiseen keskusteluun koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa sekä
pitämään
yhteyttä
ylioppilaskunnan
sidosryhmiin
tehtävään
liittyvissä
asioissa.
Edunvalvonta-asiantuntijana vastaat yhdessä ylioppilaskunnan muun henkilökunnan kanssa
toimiston asiakaspalvelusta. Teet yhteistyötä ylioppilaskunnan koko hallituksen kanssa, mutta
yhteistyö on erityisen tiivistä edunvalvonnasta vastaavien hallituksen jäsenten kanssa.
Edunvalvonta-asiantuntijana toimit myös ylioppilaskunnan toisena häirintäyhdyshenkilönä.
Edunvalvonta-asiantuntijalta edellytetään kiinnostusta opiskelijoiden edunvalvontaan,
organisointija
yhteistyökykyä
sekä
oma-aloitteisuutta,
järjestelmällisyyttä
ja
asiakaspalvelualttiutta. Aiempi kokemus opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä koulutus- ja
sosiaalipoliittisten asioiden tuntemus katsotaan eduksi. Edunvalvonta-asiantuntijalta
edellytetään korkeakouluopintoja sekä hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista
taitoa. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.
Edunvalvonta-asiantuntijan toimi on kokopäiväinen ja viikkotyöaika on noin 37,5 tuntia.
Toistaiseksi voimassa olevassa toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työ alkaa
2.5.2022 tai sopimuksen mukaan. Edunvalvonta-asiantuntijan peruspalkka on työsuhteen alussa
2100 euroa. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen
mukaisesti. Tehtävä sisältää satunnaista matkustelua ja ilta- sekä viikonloppuisin työskentelyä.
Toimita ansioluettelosi sekä vapaamuotoinen hakemuksesi keskiviikkoon 20.4. klo 16 mennessä
sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vyy.fi.
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Haun ensimmäisessä vaiheessa hakemuksia käsitellään anonymisoituna. Haastattelut pyritään
pitämään viikolla 17. Päätöksen valinnasta tekee ylioppilaskunnan hallitus.
Lisätietoja hausta ja tehtävästä voi tiedustella ylioppilaskunnan pääsihteeri Lauri Tuohiniemeltä
sähköpostitse (paasihteeri@vyy.fi) tai puhelimitse 044 324 8964.
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