Södermanlands-Nerikes nation
Landskap

Kandiderar till: Barmästare
Namn: Grim Jonsson Wold
Födelsedatum: 13 januari 1996
Inskrivningsår på Snerikes: HT15
Studiemeriter:
Pol-kand HT15 – HT16
Tillämpad statistik VT17
Nationsmeriter:
Torsdagsvärd VT16
Fanbärare HT16 - VT17
Biblioteksnämndsledamot HT16 –
Medlem i nationens städbolag
Barvärd VT17
Övriga relevanta meriter:
Jobbat samtliga positioner i nationens restaurang- och klubbverksamhet sedan HT15.
Jobbade Bryggan sommaren 2016.
Min största styrka:
Stresstålig
Min största svaghet:
Pedantisk
Varför jag har sökt det här ämbetet:
Jag jobbade mitt första arbetspass på Snerikes under en klubbkväll HT15. Jag tyckte att det var bland det
roligaste jag gjort och sedan dess har det varit få klubbkvällar jag inte jobbat under. Att jag jobbat mycket i
och kring barerna gör att jag känner att det är något jag trivs med och vill utveckla mer. Nationens
restaurang- och klubbverksamhet har blivit som mitt andra hem.
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald:
Det absolut viktigaste är att de som jobbar på nationen ska trivas och vilja komma tillbaka och jobba fler
gånger. Att jobba på Snerikes ska vara så mycket mer än bara ett jobb!
Jag vill skapa tydligare instruktioner för de som jobbar i baren samt de som ser till att arbetet i baren flyter
på. Instruktioner om exempelvis baren ska se ut vid öppning, vilket personligt serveringsansvar man har
som bartender och hur baren ska städas.
Jag vill se till att baren och förråden är organiserade på ett sånt sätt att man snabbt kan få en bra överblick
över vad som finns. En väl organiserad bar gör det lättare för både bartender och de som hjälper dem att
arbeta snabbt och effektivt.
Jag tycker även det är kul när vi serverar speciella drycker i baren och skulle därför vilja arbeta mer med
exempelvis ”kvällens drink” eller dylikt.

Södermanlands-Nerikes nation
Landskap

Running for: Bar Master
Name: Grim Jonsson Wold
Date of birth: January 13 1996
Member of Snerikes since: Autumn 2015
Study qualifications:
Pol-kand - autumn 15 – autumn 16
Applied Statistics - spring 17
Nation experience:
Thursday Host - spring 16
Standard Bearer - autumn 16 – spring 17
Library Board Member - autumn 16 –
Member of the nation’s cleaning crew
Bar Host – spring 17
Other relevant experience:
Worked every position in the restaurant and the club since autumn 2015.
Worked at Bryggan during the summer of 2016.
My biggest strength:
Able to work well under pressure.
My biggest weakness:
Pedantic
Why I have chosen to run for this position:
I worked my first shift at Snerikes during a club night in the autumn of 2015. I thought it was one of the
most enjoyable things I have done, and since then there have been few club nights I have not worked
during. I have worked a lot in and around the bars which makes me feel that it is something I enjoy and
want to develop more. The nation's restaurant and club has become like my second home.
Something I would like to achieve with my office if elected:
The most important thing is that those who work at the nation enjoy their work and want to come back
again. Working at Snerikes should be so much more than just a job!
I want to create clear instructions for those working in the bar as well as those helping the bar. For
example, how the bar should look when we open, personal responsibilities of a bartender and how the bar
should be cleaned. I want to make sure that the bar is organized in a way to quickly get a good overview of
what is available. A well-organized bar makes it easier for both the bartender and those who help them to
work quickly and efficiently.
I also think it's fun when we serve special drinks in the bar and would therefore like to do more" today's
special".

