Kandiderar till: Barvärd HT17
Namn: Fredrik Paal
Födelsedatum: 11 september 1992
Inskrivningsår på Snerikes: HT15
Studiemeriter:
Statsvetenskap
Förvaltningsrätt
Freds- och Konfliktstudier
Företagsekonomi

Nationalekonomi
Statistik
Historia

Nationsmeriter:
T-träffsvärd HT16
Torsdagsvärd VT17
Övriga relevanta meriter:
Erfarenhet av samtliga positioner inom både bistro- och klubb med en mängd pass bakom mig
både för nationen samt Bryggan-2016. Har arbetat under både uthyrningar och gasquer vid
nationen vilket utvecklas stresshantering och organisationsförmåga. Även ansvarig för en
recentiorgrupp under min studietid i Linköping vilket lärt mig inkludering och ledarskap.
Min största styrka
Min största personliga styrka är mitt lugn och min stresstålighet. Behöver någonting göras bra
under en pressad situation så behåller jag lugnet och ser till att det blir gjort.
Min största svaghet
Jag har en tendens att vilja göra saker på mitt sätt, vilket är varför jag arbetar på att lyssna och ta
till mig mer från min omgivning.
Varför jag har sökt det här ämbetet
Jag söker ämbetet som barvärd då det för mig är det naturliga steget inom nationen för mig. Jag
har i snart ett år nu arbetat flera pass i veckan i bistron där jag lärt mig de olika positionerna och
vad de innebär. Jag har sett hur allting arbetar tillsammans, och hur sammankopplat det är. Men
framförallt hur bistron är en ingångspunkt för nya till nationen. Jag vill vara med att se till att vi
har en personalstyrka som njuter av sitt arbete i bistron, och som alltid vill komma tillbaka till
Snerikes!
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald:
Bemötandet som får personer att komma tillbaka som gäst eller personal är viktigt! Blir jag vald
vill jag, med mina kollegor, få bemötandet som får människor att komma tillbaka att vara fortsatt
bra. Alla ska kunna utvecklas på Snerikes! Även gästerna driver nationen framåt. Därför är det
viktigt att fortsätta hålla den höga nivå av service våra gäster kommit att vänja sig med. Nationen
är inte mer än vad dess medlemmar är, och därför är ansiktet utåt så viktigt!
Jag vill att den inspirerande miljö jag själv upplevde som ny ska fortsätta frodas och finnas där
för oss, och våra gäster, och detta kommer jag arbeta för. Jag är definitivt redo för det här!

Running for: Barvärd/Bar host Fall-17
Name: Fredrik Paal
Date of birth: 11 September 1992
Member of Snerikes since: Fall-15
Study
Political Science
Administrative Law
Peace- and Conflict studies
Business

experience:
National Economy
Statistics
History

Nation experience:
T-träffsvärd, Fall-16
Torsdagsvärd, Spring-17
Other relevant experience:
Experience of all positions within the restaurant and club with many shifts behind me both for
the nation, and Bryggan-2016. Have worked during rentals and gasques at the nation which have
given me better stress management and organizing ability. Have also been responsible for a recceteam during my study time in Linköping which taught me inclusion and leadership.
My biggest strength
My biggest personal strength is my calm and stress management. If something needs to be done
during a stressful situation I still keep my calm and make sure it gets done.
My biggest weakness
I tend to want to do things my way, which is why I am working on listening to and learn from
my environment.
Why I have chosen to run for this position
I am running for barhost because it is the natural step for me within the nation. I have for almost
a year now worked several shifts every week in the restaurant where I have learned about the
different positions and what they entail. I have seen how it all works together, and how connected
it all is. But above all how the restaurant is the entry point for new people to the nation. I want
to be there to make sure we have a staff that enjoys their work in the restaurant, and who always
wants to come to Snerikes!
Something I would like to achieve with my office if elected:
The treatment that makes people want to come back as either staff or guest is important! If I get
elected I want to, together with my colleagues, work to ensure that everyone feels they are treated
well here. Everyone should be able to develop at Snerikes! The guests also push the nation
forward. That is why it is important to keep our standard of service great, as our guests have come
to expect. The nation is not more than what its members are, and that is why the face outwards
is so important! I want the inspiring environment I experienced as a newcomer to keep growing
and to be there for us, and our guests, and that is what I will work for. I am ready for this!

