Södermanlands-Nerikes nation
Landskap

Kandiderar till: Barvärd

Namn: Erik Ödmann
Födelsedatum: 22/11/1993
Inskrivningsår på Snerikes: VT16

Studiemeriter:
Läser tredje terminen på Samhällsvetarprogrammet här i Uppsala.
Har också läst Geografi vid Durham University.
Nationsmeriter:
Internationell Sekreterare HT16-VT17
Valutskottet VT17
Övriga relevanta meriter:
Har jobbat inom Snerikes Bistro nästan varje vecka i snart i tre terminer där jag fått erfarenhet av samtliga
positioner. Jag har också jobbat mycket inom nationens klubb-, uthyrning- och gasqueverksamhet samt
jobbat under hela Bryggan 2016.

Min största styrka:
Jag har stor erfarenhet vid välkomnandet av nya studenter i Uppsala och nationen. Detta har stor
användbarhet inför arbetet som Barvärd där man ofta får möjligheten att jobba med nya människor.
Min största svaghet:
Jag kan fokusera för mycket på små detaljer som kan komma i vägen för arbetet i sin helhet.
Varför jag har sökt det här ämbetet:
Jag söker ämbetet som Barvärd för att jag har lagt ner en stor del av min tid här i Uppsala inom Snerikes
Bistro och har lärt mig otroligt mycket samtidigt som jag har haft otroligt roligt. Jag vill därför fortsätta
med detta i en chefs roll där jag kan ta en ännu större del av det lärorika och roliga som Snerikes har att
erbjuda.

Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald:
Jag vill självklart fortsätta det underbara arbetet som de tidigare barvärdar gjort. Jag vill åstadkomma en
postiv och lärorik arbetsmiljö och göra så att personalen har en så trevlig kväll som möjligt. Jag vill göra så
att ny personal ska känna sig så välkomnad som möjligt till Snerikes och försöka dela med mig av den
kunskap som jag har lärt mig på och om Snerikes.

Södermanlands-Nerikes nation
Landskap

Running for: Barvärd

Name: Erik Ödmann
Date of birth: 22/11/1993
Member of Snerikes since: Spring 2016
Study qualifications:
I am currently studying my third term in a Bachelor in Social Studies.
I have previously studied Geography at Durham University.
Nation experience:
International Secretary – Autumn 2016 to Spring 2017
Election Committee – Spring 2017
Other relevant experience:
I have worked in the Snerikes Bistro almost every week for almost three terms where I have experience in
all the different positions within the restaurant. I have also worked extensively within the nations klubb,
rentals and gasques as well as having worked during Bryggan during the summer of 2016.
My biggest strength:
I have a lot of experience of welcoming new students to Uppsala and to the nation. This plays a big part in
the work of a Barvärd where one often has the chance to work together with new people.
My biggest weakness:
I focus too much on the small details which can block my perspective on the bigger picture in hand.
Why I have chosen to run for this position:
I am running for Barvärd because I have spent a large portion of my time in Uppsala within the Snerikes
Bistro and have learnt an incredible amount at the same time as having an incredibly fun time. Therefore I
want to continue this within a leadership role where I can play a bigger part in the learning and fun that
Snerikes has to offer.

Something I would like to achieve with my office if elected:
I of course want to continue the wonderful work that the previous Barvärdar have done. I want to
continue the work of achieving a positive and rewarding working environment and work so that the staff
have a pleasant evening as possible. I want to make new staff and student feel as welcomed into the
Snerikes family as possible and try to share as much of the knowledge and joy that I have learnt here at
Snerikes.

