
 
 
 
 

Name: Maayke Broeksma 
Age: 26 

Field of studies: Psychology / Swedish 
 
 
 
 

Who are you? 
My name is Maayke Broeksma and I am from the Netherlands. I moved to Sweden for my 
master’s degree in psychology in 2017 and have always been active at Sydskånska since 
then. Now I’m taking Swedish language courses.  
 
What have you done at the nation? 
After working many events as an active member during my first semester, I became a 
foreman and since 2018 I have worked at Sydskånska as a sittning foreman, sexmästare, 
and head marshal, and I also hosted a new bar concept from scratch a couple of times. This 
semester, I’m active in the Seniors’ Board in the Engagement Group, Work Environment 
Group, and as the nation’s archivist.  
 
Why are you applying for the Quratel? 
I would like to work as the ProQurator Social because I care about the nation’s identity as an 
organization that gives its members a community. I have been active for a while and I’m 
sitting in the Upper Board for this semester, so now I want to take a step toward the post as 
PQS specifically because the job description is exactly what I would like to work with during 
the rest of my career. My focus is on team management, team dynamics, motivation, 
performance and commitment. 
 
What do you want to do as Quratel member? 
As the PQS, I want to work on the long-term sustainability and well-being of the foreman 
group, so I would like to work on foremen applying for foreman posts again after their term is 
up. For me, this means that I will focus on the development of the mästeri meetings’ as 
opportunities for good communication and efficiency within the köksmästeri and sexmästeri. 
I would also like to have good communication with the various separate foreman groups. 
 
Why should the nations meeting elect you? 
During my time at the nation, I planned many events, so I know what it’s like to look for 
workers and successors, and I have also worked together with the Quratel when I was a 
member of the ball group for our anniversary ball in March. In Seniors, I’m working with the 
foremen’s and members’ engagement in the nation. Outside of the nation, I work for Foodora 
as a team captain and I make sure that my team is doing well. I communicate with them 
about their goals, make sure they take responsibility, and I give them tips about what they 
can improve and how to do so. This means I have much experience with leading teams and 
make sure they are thriving. This is a skill I will be carrying over into the projects I will be 
doing for the Quratel in the case that I am elected.  
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Vem är du? 
Jag heter Maayke Broeksma och jag är från Nederländerna. Jag flyttade till Sverige i 2017 
för att studera masterprogrammet i psykologi och jag har alltid varit aktiv på Sydskånska 
sedan dess. Nu tar jag svenska språkkurser.  
 
Vad har du gjort på nationen? 
Jag blev förman efter att ha jobbat många evenemang som aktiv medlem under min första 
termin. Sedan 2018 har jag jobbat som sittningförman, sexmästare och övermarskalk, och 
jag var värd för ett nytt barkoncept på fredagar några gånger. Denna termin är jag aktiv i 
Seniorskollegiet som ledamot i Engagemangsgruppen, Arbetsmiljögruppen, och som 
arkivarie.  
 
Varför söker du till Quratel? 
Jag skulle gärna jobba som ProQurator Social eftersom jag bryr mig om nationens identitet 
som en organisation som ger sina medlemmar en gemenskap. Jag har varit aktiv under lång 
tid och jag sitter i Övre Styret denna termin, och nu vill jag gärna ta steget framme särskild 
till posten som PQS, eftersom arbetsbeskrivningen är precis vad jag vill jobba med i resten 
av min karriär. Mitt fokus ligger på team management, teamdynamik, motivation, prestation 
och engagemang.  
 
Vad vill du göra som Quratelare? 
Som PQS skulle jag vilja jobba med den långsiktiga hållbarheten och välmåenden av 
förmannakåren, så jag vill jobba med att förmän ska vilja söka till förman igen efter att deras 
mandatperiod är slut. För mig betyder det att jag ska fokusera på utveckling av 
utskottsmötenas möjligheter för bra kommunikation och effektivitet inom utskotten. Jag vill 
också ha god kommunikation med de olika separata förmannagrupperna. 
 
Varför ska nationsmötet välja dig? 
Inom nationen har jag planerat många evenemang, jag vet hur det är att söka jobbare och 
efterträdare, och jag har även jobbat tillsammans med Quratelet när jag var del av 
balgruppen inför jubileumsbalen i mars. Just nu jobbar jag med förmannakårens och 
medlemmarnas engagemang, och med planering av PQS-posten på halvtid. Utanför 
nationen jobbar jag för Foodora som teamchef och jag ser till att de mår bra. Jag 
kommunicera med dem om deras mål, ser till att de tar ansvar, och jag ger dem tips om vad 
de kan förbättra och hur de ska göra det. Det betyder att jag har mycket erfarenhet med att 
leda arbetslag och att se till att de trivs. Detta är en kunskap jag ska använda i mina 
projekter för Quratelet i så fall jag blir valt.  


