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Mentor till BTH, Blekinge Tekniska 

Högskola vid studerandeavdelningen, 

Karlskrona 
 

Diarienr: BTH 3.1.3-0234-2017 

 

 

Arbetsbeskrivning: 
Arbetet som mentor handlar främst om att stödja enskilda studenter med att planera och få 

struktur på sina studier för att lättare kunna uppnå sina mål. Du kan även behöva hjälpa till 

med att konkretisera institutionens förväntningar och studieuppgifter samt stödja studenten 

med att komma i gång med arbetsuppgifter. Extra stöd vid rapporter och examensarbeten 

kan förekomma. 

 

Utöver arbetet som mentor innehåller tjänsten även arbetsuppgifter som VO-handläggare, 

vilket innebär granskning och handläggning av ansökningshandlingar till utbildning på 

lärosäten i Sverige. Arbetet arbetsleds från Universitets- och högskolerådet och bedrivs 

virtuellt.  

 

 

Önskvärda kvalifikationer 

Vi vill att du har minst ett års genomgångna högskolestudier och det är meriterande om du 

har kunskaper om psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Handläggningen 

av ansökningar sker i systemet NyA. Erfarenhet av arbete i Nya är därför önskvärt och 

meriterande. Som person ser vi att du har hög grad av ansvarskänsla, tålamod och 

noggrannhet samt att du har goda kunskaper i svenska och engelska, samt god datorvana. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

 

Tjänstgöringsomfattning:     
100 % (tjänsten omfattar 20 % mentor och 80 % VO-handläggare). 

 

Tillträde:  
September 2017 eller enligt överenskommelse. 

 

Varaktighet:  
Tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:  

Björn Leijonbielke, chef för studerandeavdelningen, tel. 0455-38 56 08.  

Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-38 57 20  

Stina Valdenäs (OFR), tel. 0455-38 54 92.  

Ansökan: 
Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH-3.1.3-0234-2017 senast den 

2 juli 2017 till diarium@bth.se. 

Övrigt: 
I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan 

välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar  

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola  
 

är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar 

tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT 

även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och 

vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga 

perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med 

både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv 

och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell 

som internationell nivå. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På 

BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för 

teknikvetenskaper. 

 

 

Välkommen med din ansökan 
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