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RINDI – KÅR OCH
NATION I ETT
Gotlands studentkår Rindi tillvaratar studenternas intressen under
utbildningen, samtidigt som vi ger möjligheter till en rolig fritid.

STUDIEBEVAKNING
Studentkårens huvuduppgift är att verka för
att alla studenter får en så bra utbildning
som möjligt. Vi arbetar för ett gott samarbete mellan universitetet, regionen och
näringslivet, både på Gotland och nationellt.
Gotlands studentkår Rindi är studenternas
demokratiska intresseorganisation och

representerar alla studenter på Campus
Gotland. Vi för studenternas talan mot
universitetet, bevakar utbildningarna och
hjälper dig med studierelaterade frågor och
studenträttslig hjälp. Har du en åsikt om din
studiesituation eller vill vara med och påverka så kom och prata med oss!

Hos oss har du som student många möjligheter
– både under och efter din utbildning
Läs mer på gotland.se/jobbahososs

SOCIALA AKTIVITETER
En annan väldigt viktig uppgift är att se till att du som
student får en rolig fritid. Rindiborgen är en mötesplats
där du kan lära känna andra studenter, sitta och plugga,
äta och dricka gott och festa. Här finns Rindi studentbar
där du kan ta en god burgare och en billig öl och vara
med på roliga temakvällar som pubquiz eller 70-talsdisco.
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För våra medlemmar har vi utskott för alla möjliga intressen: några exempel är sport, kör, gyckleri, dans och
yoga. Vill du aktivera dig kan du säkert hitta något du
gillar!

HÄR BLIR DU INTE EN I
MÄNGDEN, DU BLIR EN I
GEMENSKAPEN!

Vi ordnar också större events varje år, som inspark/
Lamning, studentfestivalen Absolut Gotland, vårbal och
Halloweenfest.

Det är studenterna i våra mästerier som driver
baren, köket och caféet, ser till att det finns
musik och ljus på festerna samt ser till att hålla
Rindiborgen i gott skick.

VI HJÄLPER DIG!
Vi finns här för dig som student och
vill medverka till att din studietid på
Campus Gotland blir ett minne för
livet. Här finns massor med stöd att
få.Tveka inte att vända dig till oss
när du har frågor och funderingar.
Scanna QR-koden för mer info.

Vi välkomnar alltid nya händer och hjärnor så att
vi kan bli ännu fler och bättre! Du kan engagera
dig genom att skriva upp dig för att jobba i något
av mästerierna då och då, och om du vill lägga
mer tid kan du ansöka om att bli en del av ett
mästeri, utskott, sektioner eller vår styrelse.
Att jobba i Rindi ger både nya vänner och arbetserfarenhet som är bra att ha i ditt framtida
yrkesliv, och dessutom får du olika fördelar, rabatter och inbjudningar till särskilda fester när du
jobbar med oss. Du behöver inga förkunskaper,
vi ger dig all den träning som behövs. Bli en del
av någonting större!

KONTAKTA OSS

BLI MEDLEM!

Ordförande
Huvudansvar för kåren i helhet
ordforande@rindi.com • 0707-18 31 09

Genom att bli medlem för 150:-/termin
stöttar du inte bara arbetet som studentkåren Rindi gör för både utbildningarna och fritidsaktiviteterna, du får också olika rabatter och dessutom fri entré
till studentbaren (pris för icke-medlemmar: 50:- per gång).

Studiesocial ordförande
Huvudansvar för alla sociala aktiviteter
socialt@rindi.com • 0704-53 53 10
Vice ordförande
Huvudansvar för studiebevakning
viceordforande@rindi.com • 0704-57 99 04

Bli medlem genom att välja Gotlands studentkår Rindi på uppsalastudent.com

Lovisa Thuresson - Boendeförmedlare
Frågor eller hjälp kring boende
boende@rindi.com • 0498-10 82 43

Vad tror du om
ett jobb i en bransch
där pengarna flödar?
På PayEx har vi alltid varit med och drivit utvecklingen för betalningslösningar, fakturahantering och finansiering. Vi hanterar årligen
åtskilliga miljarder kronor i våra system och för att vi ska kunna
fortsätta att ligga i framkant måste vi hela tiden jobba med utveckling.
Nu letar vi nya talanger inom produktutveckling, IT, ekonomi och
kundtjänst. Håll utkik efter vårt mentorsprogram som vi planerar att
dra igång igen 2021.

Läs mer på vår karriärsida payex.teamtailor.com
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Mästare
Gå med i ett mästeri!
mastare@rindi.com

