Kravprofil: PR–Mästare
(1 st á 2 terminer)
PR-Mästaren är huvudansvarig för nationens marknadsföring. Du är kopplingen mellan
Quratelet och PR-utskottet, den planerande personen inom utskottet och den som
sammanstrålar alla delar. Det är du som ser till att event kommer upp i tid, ansvarar för att våra
sociala medier uppdateras kontinuerligt och att Östgöta Nation marknadsförs på bästa sätt.
Varför PR-Mästare?
Detta är en post där du får utveckla din ledarskapsförmåga. Du får ta ett stort ansvar för ett av
nationens viktigaste utskott och ta ett helhetsgrepp över marknadsföringen. Här får du chansen
att vara kreativ och testa på olika områden inom PR-utskottet. Att planera, organisera och
genomföra nationens marknadsföring kommer vara din främsta uppgift.
Huvudsakliga uppgifter
Att föra kommunikationen mellan Quratelet, förmännen och PR-utskottet och se till att
nationens marknadsföring kommer ut i rätt tid och på rätt plats. Att vara drivande i skapandet av
en attraktiv bild av Östgöta Nation utåt. När du sitter på denna post är det du som representerar
nationen utåt, via våra sociala medier. Du kan själv planera tiden och bestämma vad som ska
postas. Du lär dig mycket om marknadsföring och ledarskap, och hur viktigt det är att visa sig
från sin bästa sida via sociala medier.
En PR-Mästare ska:
●
●
●
●

Vara ansvarig för PR-utskottet och säkerställa att utskottets arbete utförs.
Vara huvudansvarig för att uppdatera nationens sociala medier.
Kunna arbeta i grupp och vara lyhörd.
Ha god kontakt med Quratel och förmannakår.

●
●
●
●

I samråd med PR-utskottet varje termin skapa en marknadsföringsplan för nationen.
Arbeta för att ständigt förbättra Östgöta Nations marknadsföring.
Känna sig bekväm med att kommunicera skriftligt både på svenska och engelska.
Kunna värva personer utanför nationen i syfte att hitta nya aktiva till utskottet

Vilka egenskaper söker vi hos en PR-Mästare?
●
●
●
●
●
●
●
●

Samarbetsvillig
God ledarskapsförmåga
Initiativtagande
Självständig
Organiserad
Lyhörd
Kreativ
Ansvarsfull

