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Vem är du?
Jag är en härlig kille som är snart 21 år och lundabo sedan 11 år tillbaka! Efter min
examen från Spyken började jag direkt plugga, där bland annat modevetenskap,
organisationssociologi och planerar nu att studera digitala kulturer! Som person är
jag väldigt strukturerad i mitt arbete samtidigt som jag är kreativ. Dessutom är jag
väldigt social och finner inget bättre än att umgås med människor! Jag tycker om att
se mig själv som ambitiös men framför allt har jag lärt mig att jag är väldigt eﬀektiv i
mitt arbete, samtidigt som jag har ett öga för detaljer.
Vad har du gjort på nationen?
På nationen började jag som Lunchförman och lagade fantastiskt goda luncher,
bland annat favoriter som Banh Mi och Tacos. Därefter blev jag vald till
Novischförman där jag ansvarade för novischperioden och inskrivningen! Sist men
inte minst har jag även varit grafiker och utvecklat den grafiska profilen samt designat
grafiskt material för nationen.
Varför söker du Quratelet?
Jag söker posten PR-chef för att jag dels ser detta som nästa steg i min utveckling
gällande grafisk design och kommunikation, men jag tror också att med min
erfarenhet och organisationsförmåga kan bidra till en positiv utveckling av nationens
marknadsföring och kommunikation. Dessutom tror jag starkt att jag kan komma
med nya perspektiv inte bara för nationens kommunikation utan även för Quratelet
och nationen i stort.
Vad vill du göra som Quratelare?
Som PR-chef vill jag se över hur vi i dagsläget använder oss utav sociala medier som
en del av våran kommunikation och möjligtvis utöka detta. Dessutom vill jag kolla på
hur andra kommunikationsmedel används och om någonting behövs uppdateras.
Dessutom vill jag ge förmän den kreativa friheten med deras marknadsföring av
respektive verksamhet, samtidigt som jag vill bibehålla en kontinuitet i Sydskånska
nationens marknadsföring. Inom Quratelet vill jag gärna se till att alla känner sig
välkomna på nationen oavsett bakgrund samt att nuvarande förmän och kommande
trivs!
Varför ska nationsmötet välja dig?
Jag tycker att ni ska välja mig för att jag har mycket erfarenhet utav denna typen av
arbete. Som förman har jag lärt mig hur man är en bra arbetsledare, men även hur
PR-utskottet jobbar. Genom studier, engagemang och eget intresse har jag lärt mig
att jobba med grafiska profiler dels genom utveckling, men även att bibehålla dem.
Jag har bland annat varit grafiker inom Lundakarnevalen, men även Head of Graphic
Design and Web Development på samhällsvetarkåren. Dessutom har marknadsföring
och kommunikation ingått i min utbildning, vilket ger mig den teoretiska delen av att
kunna hantera kommunikationen. Dessa erfarenheterna och kunskapen har gett mig
övertygelse att jag kan göra ett bra jobb som PR-chef!

