
Kravprofil - Punschmästare

(2 st á en termin)

Hösten 2016 var året då nationen hade sin senaste Punschfest i formatet av en större extern fest i
stora salen i AF-borgen. Traditionellt sett löpte Punschfesten vartannat år med Filbyteriet men
efter instiftandet av Filbyteriet som ett årligt event hamnade Punschfesten på is. Men
höstterminen 2021 återupplivades Punschfesten som ett internt evenemang för våra förmän och
aktiva tjänstemän. Detta kommer vara ett evenemang utanför nationens lokaler med ledorden
gemenskap, glädje och punsch!

Detta är din chans att återskapa och sätta ny prägel på ett gammalt ÖG-event med långtgående
tradition!

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Posten som punschmästare kan ses som en kombination av balgeneral, övermarskalk samt
festmästeri, men i en mindre skala. Som punschmästare är du både projektledande och operativ i
utförandet under själva Punschfesten, vilket innebär att postens roll skiftar under projektets gång.
Detta innefattar då arbetsområden kopplade till eventplanering, organisering och intern
marknadsföring.

Som punschmästare har du en chans att utveckla ett event som förhoppnings blir en hörnsten
bland Östgöta nations interna evenemang. Du är drivande, strukturerad, kan arbeta efter budget
och har ett stort ÖG-hjärta!

Varför just Punschmästare?

Detta är din chans att driva ett långtgående projekt med stort kreativt utrymme. Du kan utveckla
dina kunskaper som projektledare, nyskapare och att arbeta efter en budget. Detta projekt



öppnar upp för en person som älskar traditioner, vare sig nya eller gamla. Här får du din chans
att sätta prägel på hur vi på Östgöta nation ger uttryck för vår gemenskap och nationsstolthet.

En Punschmästare ska:

● Kunna arbeta proaktivt med större projekt
● Kunna skapa och leda ett lag.

● Kunna värva personer utanför nationen i syfte att hitta nya aktiva till utskottet
● Ha god översikt och vara lösningsorienterad
● Visa god ledarskapsförmåga
● Skapa gott samarbete med de olika aktörerna som är med i planeringsarbetet

Vilka egenskaper söker vi hos en punschmästare:

● Kommunikativ
● Strukturerad
● Initiativtagande
● Social och duktig på att engagera andra människor


