
 Kandiderar till/Running for:    BILD/PICTURE 

 Barvärd   

Namn/name: 

Moa Reje Franzén   

Födelsedatum/ date of birth: 

1999/04/04   

Inskrivningsår på Snerikes/enrolled at Snerikes: 

Ht 2019 

Studiemeriter/ Stydy credits: 

Studerar just nu till civilingenjör inom miljö- och vattenteknik och har förutom det klarat 
av gymnasiet. 

Nationsmeriter/nation credits: 

 Lördagsfika värd vt 2020  

 Min största styrka/My biggest strenght:  

Även om jag inte är bäst på allt som jag gör, så gör jag alltid mitt bästa. Kanske låter solklart 
men ser alltid allt som en möjlighet att antingen göra något så bra jag bara kan för stunden 
eller så roligt som möjligt. Vissa saker kräver x antal svordomar men till slut löser sig det 
mesta. 

Min största svaghet/My greatest weakness: 

Jag har väldigt bra koncentration när jag fokuserar på en grej men kan försvinna lite i den 
grejen och svårt att hålla koll på andra saker. Detta kommer bli en utmaning då man har 
många anställda som alla kan komma till en med problem men eftersom jag skulle vilja bli 
bättre på detta så ser jag detta som en möjlighet att utvecklas. 

Varför jag har sökt det här ämbetet/Why I am running for this post: 

Redan från första jobbpasset har barvärd varit något som varit intressant. Älskar att jobba i 
bistron och försöka få alla gäster att trivas och ha en superbra kväll. Så anledningen till att 
jag söker barvärd är för att jag  ser detta som nästa solklara steg att ha ännu mer att göra 
med bistron och jobba för att öka stämningen ännu mera. Jag tycker även att det har varit 
superkul att jobba och lära upp reccar huvudsakligen i köket där jag trivs bäst så skulle se 
det som en super rolig uppgift att försöka få in fler nya framöver. Finns en risk att vi även i 
höst står inför coronakrisens svårigheter men det finns inget jag gillar så mycket som en 
utmaning så hur hösten än ser ut kommer jag göra mitt bästa för att alla ska ha superkul 



och känna sig trygga. Prio ett är att alla ska trivas och vilja komma tillbaka, både de som 
jobbar och våra gäster 

Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald/Something I want to achieve 
if I am elected 

Lite som jag nämnde tidigare tycker jag alltid det är skoj att lära upp nya, därför skulle mitt 
mål vara att få många nya in i bistron samtidigt som jag har ett stabilt grundgäng så att de 
får bästa möjliga start på snerikeskarriären. Jag förstår själv att detta inte alltid är rimligt 
men tycker jag själv fick en så himla bra start när jag började jobba på snerikes att jag vill 
att flera reccar ska få samma möjlighet i höst. Sen att det ska bli den roligaste 
barvärdsterminen hittills såklart. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kandiderar till/Running for:  

Barhost 

Namn/name: 

Moa Reje Franzén 

Födelsedatum/ date of birth: 

1999/04/04   

Inskrivningsår på Snerikes/enrolled at Snerikes: 

Ht 2019 

Studiemeriter/ Stydy credits: 

Studying to become a civil engineer with a major in environmental och water engineering. 

Nationsmeriter/nation credits: 

Saturday Host vt 2020 

 Min största styrka/My biggest strenght:  

I may not be the best at everthing, but I always try. It may seem like an obvious thing to do 
but I see every sitution that I face as an oppertunity to do my very best in the situation 
handed to me. Yet, sometimes I need to swear a lot before I get the outcome that I want.  

Min största svaghet/My greatest weakness: 

My ability to concentrate can be good when focusing on a single thing but when facing 
several problems I tend to zone out. This of course can be a problem since you have a lot of 
different personal during the night but I would love practice at this so this is a good 
opertunity   

Varför jag har sökt det här ämbetet/Why I am running for this post: 

From my first day here at snerikes, barhost have been of big interest to me. Loved working 
in the bistro and contributing to the good environment that we have here at snerikes. So 
the reason why I am applying to barhost is the fact that I see this as the next step to 
continue development of the feeling here and being a bigger part of the bistro. I also look 
forward to teach new freshers everything I know and hopefully a little more. There is also 
the probability that we will face the same struggles with corona this fall as we have been 
but there is nothing I like more than a challenge, so I will do my very best to adapt and still 
make the fall semester one of the best. My first priority will always be that everybody 
would like to come back, both the staff and our guests. 



Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald/Something I want to achieve 
if I am elected 

I mentioned it a little bit before but teaching new snerikingar everything about Snerikes is 
a personal goal of mine. I would love to mix new exited freshers and oldies, but goldies, in 
the bistro to create a good environment for personal development. I personally got such a 
good start here at snerikes so I would love to give that start to new upcoming snerkingar. 
And of course, make sure that this will be the best semester! 

 

 


