Ordförande för utbildningsutskottet
Hej! Jag heter Marcus, är 24 år och kommer ifrån Bollnäs. Jag skall strax börja min
fjärde termin på civilekonomprogrammet här vid Karlstads Universitet och jag vill nu
ta nästa steg i min personliga utveckling genom att kandidera till ordförande för
utbildningsutskottet, som verkar vara väldigt givande och helt rätt post för mig!
Valet av att söka utbildningsposten var för mig någonting som kändes självklart
eftersom jag finner vår utbildning som något oerhört viktig så vill jag tillsammans
med våra medlemmar vara med att kunna påverka den i form av kvalitet och
leverans till de som studerar, för att ge alla oss som studerar en bra, rolig och
ordentlig studietid som man känner sig nöjd med. Detta vill jag exempelvis förbättra
genom att se till så KarlEkon erbjuder sina medlemmar mer hjälpande medel till
studierna än vad som just nu bara är gamla tentor och studiecirklar, vilket i sin tur
också kan öka engagemanget i föreningen.
Jag tror att denna post skulle passa mig bra för att som person är jag väldigt
disciplinerad och tycker om att få saker gjorda där arbetet formas utefter
strukturering och planering med god framförhållning. Detta med hjälp av erfarenheter
som jag samlat på mig genom 4 år i byggbranschen där daglig kontakt med kunder
och noggrannhet efterfrågades. Där har jag även erhållit erfarenheten av att
kontinuerligt arbeta i grupper och par samt arbeta och leda egna självständiga
projekt hos kunder där det krävs att man är självgående.
Arbetsuppgifterna kunde variera från exempelvis planering och inköp av material,
platschef på en arbetsplats, etablering och byggnation. Jag har även en stark vilja av
att lära mig saker då jag tycker att kunskap är någonting som man inte kan få nog av
då det enbart gynnar en själv.
Vad som karaktäriserar mig mest är nog att jag är en lugn person som gillar att
skapa god stämning bland dom jag umgås med, något som jag tror kan vara nyttigt
att ta med till ett eventuellt framtida styrelsearbete. Där jag tror jag kommer kunna
tillföra en hel del bra saker vid bollande av idéer och problemlösning då jag tycker
om att vara kreativ, stötta andra i deras arbete och hjälpas åt att driva vår förening
framåt.
Därför tror jag att denna post är rätt för mig då att engagera sig verkar superkul och
jag känner att jag besitter de egenskaper som krävs och kommer kunna lägga den
tid och ansvar som behövs för att bidra och utveckla vår förening och utbildning
framåt tillsammans med våra medlemmar.

Med vänliga hälsningar, Marcus Olsson.

Nominering:
Vi i valberedningen har valt att nominera Marcus Olsson till Ordförande
Utbildningsutskottet. Detta då vi anser att hans lugn och systematiska arbetssätt är
egenskaper som kommer komplettera övriga i styrelsen. Genom sitt strukturerade
sätt att vara, tror vi Marcus kommer att föra utbildningsutskottet framåt, både genom
nytänkande idéer och energi.

