Snabbpresentation
Namn: Kristoffer Bengtsson
Ålder: 25
Studieval: Historia, Klassiska språk: Latin
Sökt quratelspost: ProQurator Social
Kul fakta om mig: 2:a Dan i shotokan karate.

Vem är du?
Jag är en munter och glad påg från Trelleborg i Sydskåne. En utbildad elektriker som har läst
historia i två år, och som just nu läser Klassiska Språk: Latin på SOL. Jag är en socialt
utåtriktad person som tycker om att lära känna nya människor. Det var en stor anledning till
varför jag valde att bli aktiv i nationen, och sedan även flytta till Sydskånska nationen. Jag är
gärna fysiskt aktiv och tränar både på gymmet och karate, men även andra kampsporter. Jag
är väldigt nyfiken av mig, och vill söka förståelse i allt.

Vad vill du göra på den posten du sökt?
Jag vill, med hjälp av den erfarenhet jag besitter, få Sydskånska Nationen att bli så bra den
bara kan bli. Främst vill jag arbeta med att kvalitétssäkra våra nuvarande verksamheter, och få
dem att fungera optimalt. Jag vill även sträva för en så bra förmannagemenskap som det
möjligtvis går att uppnå. Under mandatperioden vill jag kunna vara med och cementera
PQS:ens roll i Quratelet, samt utforska nya möjligheter för vad en PQS kan göra.
Jag vill driva Sydskånska Nationen framåt, med den kunskap och erfarenhet jag besitter.

Varför ska nationsmötet välja dig?
Nationsmötet bör välja mig för att jag hade passat väldigt bra som ProQurator Social, dels på
grund av mitt engagemang och driv, men även mina praktiska kunskaper, och min sociala
kompetens gör sig väl med posten. Jag anser mig ha god kunskap om hur verksamheterna
fungerar och nationen som organisation. Mina goda ledaregenskaper, vilka jag har erhållit via
min instruktörsroll i karate, samt i mitt arbete som historielärare, tror jag kommer vara ett bra
tillskott till Köks- och Sexmästeriet. I mitt arbete som elektriker har jag fått lära mig mycket
om projektplanering och hur en disponerar sin tid när det gäller deadlines och så vidare.

Curate, ut valeatis.

