
 
 
 
Boendeansvarig (Social and Residential Advisor) för studentboende för 

amerikanska studenter i Stockholm sökes  
Letar du studentboende och ett studentjobb? Vill du bo på internationell präglat studentkorridor? Vill du 

bistå 15-20 amerikanska universitetsstudenter under deras tid som utbytesstudenter? Då är du rätt 

person för det här jobbet! 

Rollen som boendeansvarig innebär att du har ett rum i en av våra studentkorridorer och ansvarar 
samtidigt för samordning, administration och kommunikation med studenterna som bor på samma 
korridor. Studenterna kommer från utvalda amerikanska universitet där de läser till en kandidat. De är i 
Stockholm under en termin för att plugga en av våra egna kurser och för att lära känna mer av Stockholm, 
Sverige och Europa. Du bor med 15-20 studenter som har valt att bo på korridor och blir deras förstahands 
kontakt vid frågor och funderingar. Samtidigt intar du en aktiv roll för att skapa en sammanhållning och 
gemenskap bland de boende inom korridoren. Du säkerställer också att trivselregler följs så att alla kan må 
bra. Vid frågor som du inte har svar på, kontaktar du eller hänvisar studenterna till Studentservice på DIS 
Stockholm.  
 
Din profil och kvalifikationer 
 
• Du är själv student just nu  
• Du är engagerad och intresserat av att jobba med studenter i 20-års ålder, främst från USA  
• Du har erfarenhet av att leda grupper och bygga nätverk 
• Du är en person som har lätt för att hålla ordning och reda 
• Du har lätt för att balansera studier och ett jobb 
• Du är genuint intresserad av att träffa och bo med andra 
• Du gillar att skapa spännande upplevelser  
• Du är flytande på engelska 
• Tidigare erfarenhet av amerikansk kultur är det ett plus 
 
Vi erbjuder dig  
 
• Ett eget rum på ett av våra studentboende i Stockholmsområdet med en internationell karaktär och 

prisvärd hyra 
• En arbetsmiljö som präglas av samarbete och öppen kommunikation 
• Ett tät samarbete med andra boendeansvariga i Stockholm 
• Ett internationellt och innovativt nätverk av studenter och kollegor  
• Frihet och möjlighet till att utveckla dina egna färdigheter inom koordination och vägledning 
• En grundutbildning inom rollen samt löpande uppföljning 
 
Uppdraget omfattar 40 timmar per månad. Arbetstillfällen inträffar ojämnt vissa perioder, som till exempel 
under ankomstdagarna då de är lite mer på gång än senare under terminen. Helginsatser eller under 
nattetid kan förekomma.   Du flyttar in och börjar jobba som boendeansvarig i början på augusti. Utbildning 
och förberedelser sker delvist tidigare.   
Betalning och studentrumshyra enl. överenskommelse.  
 
Du kan läsa mer om DIS Studentboende eller så kallade ’Residential Communities’ på: 
http://disabroad.org/stockholm/semester/housing-options/residential-community/ 

http://disabroad.org/stockholm/semester/housing-options/residential-community/


 
Om du har frågor om tjänsten, vänligen kontakta vår Housing och Student Affairs Manager, Marcel 
Grüninger: mgr@disstockholm.se Motivationsbrev och CV på engelska skickas till job@dis.dk. Märk din 
ansökan "Stockholm - boendeansvarig". Vi rekryterar löpande, och intervjuer kommer att ske i april och 
maj. 
 
DIS – Study Abroad in Scandinavia  

DIS är ett oberoende, icke-vinstdrivande undervisningsinstitut som är specialiserat på ”study abroad”-program under primärt en 
termin.  
 
DIS grundades i Köpenhamn 1959. Undervisningen i både Köpenhamn och Stockholm sker på engelska och kompletteras med 
praktiska besök hos företag och institutioner, samt med studieresor runtom i Europa. En termin hos DIS stimulerar våra studenter på 
både det ämnesmässiga och det personliga planet. Kulturutbytet är en viktig del av vistelsen. DIS har därför flera program som ger 
de studerande möjlighet att lära känna värdlandlandet kultur. Studenterna kommer från utvalda universitet i Nordamerika.  
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