
 

 
 

 
Stillingsbeskrivelse - Første/Andre års Ingeniørstudent 
Systemutviklere til IT-komité | Søknadsfrist 30. August 
 
1. Vervet  
1.1. Ansettes av IT-leder i løpet av september og sitter til 1. juni påfølgende år.  

1.2. Vervet er frivillig og dermed ikke lønnet.  

1.3. Medlemmer av IT-komitéen har taushetsplikt i sensitive saker.  

1.4. Medlemmer av IT-komitéen rapporterer til IT-leder i Ålesund Studentsamfunn.  

1.5. Vervet innebærer at vedkommende er villig til å legge ned et betydelig antall timer til å 
arbeide med utnevnte oppgaver, at man har en god evne til å samarbeide og at man har 
evne til å løse oppgaver selvstendig. 
1.6. Vervet stiller krav til at man må benytte egen laptop under arbeidet, men man vil få 
tilgang til alt nødvendig utstyr og programvare til å kunne utføre sine oppsatte 
arbeidsoppgaver. 
 
2. Generelle oppgaver  
2.1. Systemutviklere har i samhandling med IT-leder ansvar for å utvikle, kode, designe, 
vedlikeholde og drifte Ålesund Studentsamfunn sine IT-løsninger. Eksisterende løsninger per 
27.08 er: 
 

2.1.1. Nettsiden www.astudent.no 
2.1.2. Medlemsdatabasen 
2.1.3. Kortprinter-maskinen 
2.1.4. Astudent-appen 
2.1.5. Integrasjoner mot Vipps 
2.1.6. Salg via Vipps 
2.1.7. Salgs og reservasjonsløsning til Ski & Magi 
2.1.8. Salgs og reservasjonsløsning til U.-KA i Ålesund 
2.1.9. SMS-tjenester gjennom Pling 

 
I tillegg vil ansvaret også involvere nye løsninger som utvikles og ferdigstilles i løpet av 
vervets løpetid. 
 
2.2. Møte opp til oppsatte møter til avtalt tid og legge til rette for å til høyest mulig grad 
kunne delta på alle møter som settes opp for IT-komitéen, samt Ålesund Studentsamfunn 
sine allmøter. 
2.3. Bidra til promotering av Ålesund Studentsamfunn ved å stå på stand på oppsatte tider 
og gjennomføre salg av medlemskort på stand og felleskontor. 
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2.4. Ansvarlig for å bidra til å jobbe frem og ferdigstille en sluttrapport for IT-komitéen, der 
man skal bidra med nyttig informasjon, innsikt, utfordringer og erfaringer slik at det til best 
mulig grad legges til rette for videreføring av systemutvikler-vervet til neste års IT-komité. 
2.5. Systemutvikleren har ansvar for å lese gjennom tidligere års sluttrapporter og at 
foregående års lærdom blir implementert i prosjektet for inneværende år, så sant en 
sluttrapport for foregående år foreligger og er gjort tilgjengelig.  
2.6. Systemutvikleren skal overholde avtaler og tidsfrister bestemt ved avtale med IT-leder, 
og søke veiledning hos IT-leder om disse ikke kan overholdes.  
2.7. Systemutvikleren skal sørge for at IT-leder har full innsikt og er oppdatert om fremgang 
og utfordringer i oppsatte arbeidsoppgaver.  
 
3. Annet 

3.1. Systemutviklere er forventet å stå på stand, og bidra i opprigg og nedrigg arrangement i 

regi av ÅSS, blant annet U.-KA og Ski & Magi. 
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