
Kandiderar till: Hovmästare HT-16 
 
 
Namn: Emma Hessel   
  
 
 
Födelsedatum: 27 augusti 1995  
   
 
 
Inskrivningsår på Snerikes: HT-14 
 
 
Studiemeriter: Handelsrätt HT-14 
 
 
Nationsmeriter: 
Jobbat samtliga positioner i restaurangen, har en djup förståelse i hur restaurangen fungerar. 
Även jobbat uthyrningar och Bryggan Sommarklubb. 
 
 
 
Övriga relevanta meriter: 
Erfarenhet av servitrisarbetet från Forno Romano (2012-2015), med flera.  
Ledarskapsförmåga från 8 månader tjänstgöring i Försvarsmakten. 
 
 
 
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald: 
Hovmästare på Södermanland-Nerikes nation har varit ett mål ända sedan jag kom till nationen 
hösten 2014. Ämbetet lockar mig eftersom jag får ha många bollar i luften samtidigt som jag är 
tvungen att hålla ett gott humör utåt. Något jag tror passar mig utmärkt. 
 
En självklarhet för mig som hovmästare är att nationen ska bevara sin höga kvalité och tillföra 
min känsla för detaljer. Första intrycket är något som fick mig att fastna för nationen. Jag vill att 
det ska vara så för andra också, gäster liksom arbetande. Jag vill att båda kategorierna ska komma 
tillbaka. 
 
Om jag blir vald är personalen något jag kommer värdera högt, både ny och erfaren. Att ta in ny 
personal är viktigt för att nationen ska kunna ha en framtid och behålla erfaren personal som kan 
vara förebilder för de nya. 
 
Samarbeten med nationens olika ämbeten är någon jag vill jobba med. Självklart med de övriga 
heltidarna men också de mindre men ack så viktiga ämbetena. 

 
Om jag blir vald är det av stor vikt att alla ska trivas, liksom jag gjorde när jag tog mina första steg 
in på Södermanland-Nerikes nation. 



Candidate for: Head waitress Autumn-16 
 
 
Name: Emma Hessel   
  
 
 
Date of birth: 27 august 1995  
   
 
 
Year of enrolment at Snerikes: Autumn-16 
 
 
Study qualification: Commercial Law Autumn-16 
 
 
Nation merits: 
Worked all positions in the restaurant, has a deep understanding of how the restaurant works. 
Worked bookings and Bryggan Sommarklubb. 
 
 
Other Relevant Merits: 
Experience from waitress work at Forno Romano (2012-2015), and others. 
Leadership Ability from 8 months of service in the Armed Forces. 
 
 
What I Would Like to Accomplish if I Get Elected: 
Head waitress at Södermanland-Nerikes nation has been the goal ever since I joined the nation in 
autumn 2014. The position appeals to me because I am going to keeping busy while I am forced 
to keep a good mood outward. Something I think suits me perfectly. 
 
A matter of course for me as head waitress is for the nation to preserve their high quality and to 
bring my attention to details. First impression is something that got me hooked on the nation. I 
want it to be like that for others as well, guests and staff. I want both categories to enjoy their 
stay. 
 
If I am elected, the staff is something I value highly, both new and experienced. Bringing in new 
staff is important for the nation to be able to have a future and retain experienced staff who can 
be role models for the new ones. 
 
Partnerships with the nation's other positions is someone I want to work with. Obviously with 
the other full-time employees but also the smaller but very important positions. 
 
If I am elected, it is very important that everybody enjoy their stay, as I did when I took my first 
step into Södermanland-Nerikes nation. 


