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Anslaget 2020-03-16               Dnr 2020-01274 
 
Överklagandenämnden för studiestöd, som är en central statlig myndighet, har till 
uppgift att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut om 
tilldelning och återkrav av studiestöd. Nämnden handlägger cirka 6 000 ärenden 
per år. Nämndens kansli, som för närvarande har 18 medarbetare och ligger i 
Härnösand, svarar för beredning och föredragning av ärendena. Se www.oks.se för 
mer information. 

 

Överklagandenämnden för studiestöd söker en 
registrator 

 
Heltid, tidsbegränsat sex månader, med eventuell möjlighet till förlängning. 
Tillträde efter överenskommelse.  
 
I arbetsuppgifterna ingår posthantering, registrering och klassificering av 
ärenden och handlingar i myndighetens dokument- och 
ärendehanteringssystem, Ciceron, samt expediering av beslut.  
 
I arbetsuppgifterna ingår även att, tillsammans med registrator/ 
arkivansvarig, arbeta med myndighetens arkiv och att biträda vid 
nämndens sammanträde- och reseplanering samt att besvara frågor, både 
skriftligt och muntligt, från allmänheten. Vissa inslag av 
handläggningsuppgifter kan förkomma i tjänsten.   
 
För att komma ifråga för befattningen ska den sökande ha erfarenhet som 
registrator inom offentlig förvaltning, med goda kunskaper om gällande 
författningar inom området. Myndigheten förutsätter att den sökande är 
serviceinriktad och har en god kommunikationsförmåga, liksom en god 
förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Vi fäster 
stor vikt vid personliga egenskaper. 
 
Myndigheten eftersträvar en balanserad ålders- och könsfördelning och 
värdesätter den kompetens som etnisk och kulturell mångfald tillför.  
 
Frågor besvaras av biträdande myndighetschefen Monika Vestin, telefon 
0611 – 34 75 00 (vxl) eller av Lena Sandgren, registrator/arkivansvarig, 
telefon 0611 – 34 75 51.  
 
Ansökan med meritförteckning lämnas per e-post till registrator@oks.se 
och ska vara myndigheten tillhanda senast den 14 april 2020. Ange Dnr 
2020-01274. 
 
Varmt välkommen med din ansökan! 
 
Vi undanber vi oss säljsamtal från rekryteringsföretag och annonssäljare. 
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