
Kravprofil: Vieriförman

(1 st. á en termin)

På Östgöta Nation har vi fantastiska tjänstemän och aktiva som ställer upp och hjälper alla
förmän att få verksamheten att gå runt. För att tjänstemännen ska känna sig sedda och
uppskattade behöver vi någon som anordnar ordentliga tack till dem under terminen. Tanken är
att försöka ha någon aktivitet ungefär en gång i månaden.

Huvudsakliga uppgifter

Som Vieriförman är tanken att du ansvarar för att planera tackfester och tackaktiviteter som
riktar sig till tjänstemän och aktiva. En hel del av arbetet går ut på att samarbeta med andra
utskott, såsom PR för att marknadsföra tackfesterna. Hur kan en tackfest se ut? Vad kan man
göra för aktiviteter som alla kan uppskatta? Hur ska vi marknadsföra eventet? Som Vieriförman
får du en koordinerande roll där du tillsammans med din kollega sköter allt från planering av
eventet, marknadsföringen i samarbete med PR, rekrytering av eventuella jobbare och
underhållning under festen/aktiviteten.

Varför just Vieriförman?

Du får chansen att driva ett extremt givande projekt som handlar om att tacka de som får
nationen att gå runt. Du har mycket goda ledarskapsförmågor och arbetar med god
framförhållning inför eventen. Du får erfarenhet av att projektleda, arbeta efter budget och
chansen att visa dina förmågor att arbeta organiserat och kommunikativt.

En Vieriförman ska:

● Vara organiserad och strukturerad i sitt arbete.
● Ha erfarenhet av Nationens olika utskott.
● Skapa gott samarbete med de olika utskotten och aktörerna som är med i

planeringsarbetet. (Såsom PR, Quratel och andra förmän som hjälper till)



● Kan delegera arbetsuppgifterna inför eventen.
● Kunna värva personer utanför nationen i syfte att hitta nya aktiva till utskottet

Vilka egenskaper söker vi:

● Du har goda ledarskapsförmågor.
● Du arbetar proaktivt och har framförhållning i ditt arbete.
● Du är kreativ och vill driva igenom dina idéer.


