
 

 

Norsk Hotellhøgskoles Union er linjeforeningen for alle som går ettårsstudium innen 

Restaurantledelse, Bachelor innen Reiselivsledelse, Hotelledelse og Hotelledelse y-veien, 

samt Masterstudenter innen Internasjonal Hotell- og Reiselivsledelse. Vi arbeider for å bedre 

studentenes rettigheter og behov i det sosiale og faglige miljøet ved NHS. Organisasjonen 

består av Styret, MICE utvalget, NHS FK og NHS Fadder. 

 

Arrangementskomitéen ble stiftet i 2014 for å øke aktivitetsfrekvensen og 

arrangementskvaliteten på skolen ved å ha en gruppe studenter som utelukkende arbeidet med 

dette. I 2020 endret komiteen navn grunnet sammenslåing. Oppgavene er de sammen, men 

arbeidet er blitt større og mer bredt. 

 

 

Vi har et ledig verv som 

Leder av MICE UTVALGET  

NHSU setter for tiden sammen sitt styret. I den forbindelse søker vi kandidater til vervet som 

leder av MICE utvalget. Styret er ansvarlige for den daglige driften av NHSU. 

 

Arbeidsoppgaver: 

- Planlegge og gjennomføre store og små arrangementer og aktiviteter for studentene 

ved Norsk Hotellhøgskole.  

- Skape et sosialt samhold utenfor skolen og en bedre studietid.  

- ansvaret for å koordinere Arrangementkomiteen og dens medlemmer for å sikre best 

mulig gjennomførelse av prosjekter.  

- Skal representere komiteen i styret og få frem ønskede aktiviteter og arrangemnter 

- Samkjøre med alle andre verv som inngår I MICE utvalget og skape god 

kommunikasjon mellom utvalget og styret 

 

Kvalifikasjoner: 

- Litt kjennskap til bookingsystemer 

- Litt kjennskap til hvordan en reise starter (planlegging til avreise) 

- Litt kjennskap til ulike muligheter for å reise, destinasjon og type reise (rundtur, 

camping, cruise, hotell, charter osv..) 

- Kjennskap til kostnader rundt reise 

- Grei økonomisk forståelse 

- Kan lese og forstå vilkår for bestilling av reise 

- Kjennskap til pakkereiseloven! 

 



Alle som søker blir tatt inn til en liten samtale. Å være engasjert i studietiden er veldig bra å 

ha på CV og skaper gode kontakter og relasjoner i både studentlivet og arbeidslivet.  

Hvis dette er noe for deg send en søknad til arrangement@nhsu.no og leder@nhsu.no  

Vi håper å høre fra deg! 

 

Hilsen  

Leder for arrangementskomiteen og Leder NHSU.  
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