Kravprofil: Övermarskalk
(1 st. á 2 terminer)
I Oktober 2019 inträffar Östgöta nations årliga bal Fest Filbyterium Lundense som i år firar 60
år! Det är du tillsammans med balgeneralen som styr denna fantastiska tillställning! Detta är ett
utmärkt sätt att få lära sig mer om nationens större fester och hur man arbetar med längre
projekt. Du kommer arbeta tätt ihop med balgeneral, quratel, festis och teknik. Som
övermarskalk ansvarar du för balens marskalker, samt med förberedelser inför balen.
Huvudsakliga uppgifter:
Du ansvarar för att rekrytera marskalker till balen och det blir ni tillsammans som ser till så att
förberedelserna med exempelvis kuverten och servettvikning genomförs ordentligt samt att
ordningen hålls under taffeln. Prata med gamla övermarskalker och läs gamla testamenten för att
få så bra inblick som möjligt i balarbetet.
Varför just Övermarskalk?
Som övermarskalk får du chansen att driva ett extremt stort evenemang och har en viktig roll.
Du har mycket goda ledarskapsförmågor och arbetar med god framförhållning inför balen. Du
får erfarenhet av att dra i stora projekt, arbeta efter budget och chansen att visa dina förmågor att
arbeta organiserat och kommunikativt. Du är inte konflikträdd och arbetar lösningsorienterat.

En Övermarskalk ska:
● Vara organiserad och strukturerad i sitt arbete.
● Ha erfarenhet av Nationens större fester och arbetet runt dem.
● Skapa gott samarbete med de olika utskotten och aktörerna som är med i arbetet med
balen.
● Kunna delegera arbetsuppgifterna inför balen.
● Kunna kompromissa och hitta de bästa lösningarna på svåra problem.
Vilka egenskaper söker vi:
● Kan ha en öppen och rak kommunikation med utskott och personer som jobbar med
balen.
● Goda ledarskapsförmågor
● Arbetar proaktivt och har framförhållning i ditt arbete.
● Stresstålig och har mycket tid att sätta undan till balen.
● Social och duktig på att engagera andra människor.

