
 

Kåren i spåren – Projektledare 
 
Namn: Frida Uusitalo 
Ålder:  24 år 
Favoritdjur:  Tapir. Eller katt.  
Post:  Projektledare vid Luleå Studentkår 
 
Favoritpoet:   
Bruno K. Öijer 
 
Vad gör du på jobbet?   
Allt som är roligt! Och pappersarbetet bakom. Det är projektledaren som planerar 
Islossningarna, som väljer in och sedan leder nolleperiodsgruppen och som drar i 
roliga event och temadagar. Projektledaren har två utskott: ett för event och ett 
för studiemiljö, och är även huvudskyddsombud och sitter med i både 
arbetsmiljögruppen och arbetsmiljökommittén. 
 
Hur kan en vanlig dag se ut?   
Jag vaknar, tänker “en så ljuvlig morgon”, stiger upp och blir likt Snövit påklädd 
av små kaniner och fåglar som sjunger mig hela vägen till jobbet. Väl där ser jag 
över mailen och tittar igenom agendan för dagens möten. På förmiddagen hinner 
jag med att gå på olika möten, ibland är det studiemiljö och ibland är det 
provsmakning av bankettmeny. Resten av dagen planerar jag ihop olika event; 
jag bokar lokaler och ser över scheman, jag bokar in rätt person på rätt plats, 
bokar mer och ännu mer.   
 
Vad är det bästa med ditt jobb?   
Att jag får vara precis hur kreativ jag vill och dra igång projekt studenter saknar, 
oavsett om det gäller en lunchföreläsning eller en uppesittarkväll. Det är rätt 
häftigt att se nolleperioden formas från start också, att det börjar med en liten 
bebis-idé och i slutänden blir verklighet och enormt uppskattat! Sen får jag ju 
planera Islossningarna också, vem gillar inte att få planera kalas? 
 
Vad tycker du krävs av en projektledare?   
Påhittighet och viljan att fortsätta framåt. Att förbättra det som finns och viljan att 
uppfinna nya event, händelser och idéer som våra studenter saknar, önskar och 
behöver. 
 
Vem ska söka till  projektledare?   
Du som saknar event och som vet att du hade kunnat göra ett toppenjobb med 
att planera och genomföra dem. Du som är engagerad och vill stötta 
sexmästerierna i deras äventyr. Du som bryr dig om studiemiljön på LTU och 
ständigt vill förbättra våra lokaler och närområdet kring campus. Du som tycker 



 

att nolleperioden är ett toppenprojekt och varje kväll somnar med tanken på att 
få leda och planera ett så stort projekt. Du som vill ge våra examensstudenter ett 
riktigt härligt avslut på sin studietid. Du som är driven, påhittig och lyhörd inför 
vad studenterna vill ha. 
 
 
 
Vill du söka min post? Svara då på frågorna i Luleå Studentkårs intresseformulär 
och skicka sedan svaren till rekrytering@luleastudentkar.com senast 1 april.  


