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Kandiderar till: Köksmästare
Namn: Hjalmar Lind
Födelsedatum: 22 maj, 1995
Inskrivningsår på Snerikes: HT15
Studiemeriter:
Historia A
Retorik A
Retorik B
Retorik C (pågående)
Nationsmeriter:
Helgfikavärd VT16
Kock/Bartender Bryggan 2016
Barvärd HT16
Spexdirektör HT16-VT17
Valutskottsledamot HT16-VT17
Stipendienämndsledamot VT17
Jämställdhetsgruppen VT17
Övriga relevanta meriter: Cafebiträde, cateringbiträde, montör, ett flertal andra jobb

!

Min största styrka: Kombinationen av lugn, tydlighet och kreativitet. Att leda med ett leende på läpparna
men ändå med kvalitet som mål.

!

Min största svaghet: Jag kan lägga ett för stort fokus på mindre uppgifter när jag egentligen borde vara
mer flexibel.

!

Varför jag har sökt det här ämbetet: För mig innebär köksmästarrollen två saker. Å ena sidan får en leda
och utbilda andra, å andra sidan ges en stor skapande frihet. Kombinationen av dessa två tilltalar mig och
jag ser fram emot chansen att öva ledar- och administrativa roller, såväl som att hitta på och skapa
spännande menyer.
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Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald: Jag vill att maten som serveras i
restaurangen och på uthyrningarna ska ha en aha-faktor. Utan att nödvändigtvis göra rätterna onödvändigt
pretentiösa så vill jag införa ett inslag av spänning och förundran. Att äta på nation ska inte bara vara gott
och billigt – det ska vara en upplevelse av något som kanske inte väntat sig. Det är de små detaljerna och
presentationen som jag vill tänka nytt kring, och samtidigt behålla hög kvalitét.
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Running for: Köksmästare (Head Chef)
Name: Hjalmar Lind
Date of birth: 22th of May, 1995
Member of Snerikes since: Autumn ’15
Study qualifications:
Rhetoric A
Rhetoric B
Rhetoric C (currently)
History A
Nation experience: Helgfikavärd VT16
Kock/Bartender Bryggan 2016
Barvärd HT16
Spexdirektör HT16-VT17
Valutskottsledamot HT16-VT17
Stipendienämndsledamot VT17
Jämställdhetsgruppen VT17
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Other relevant experience: Café, Catering, handyman, several other minor jobs and engagements.
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My biggest strength: The combination of calm and creative leadership. The ability to lead with a smile
on my face with quality as the objective.
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My biggest weakness: I should be more flexible, I tend to micromanage too much sometimes.
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Why I have chosen to run for this position: For me, the role as head chef is divided in two parts. You
are trusted on to lead and educate others, while still being given a substantial amount of creative freedom.
The combination sounds very interesting to me, and I look forward to hopefully improve both my leading
and administrative skills, as well as developing exciting menus and delicious food.
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Something I would like to achieve with my office if elected: I want the food that is served at the
nation to be exciting, something different. There should be a sense of wonder and mystery, and the
feeling that the food you’re eating maybe isn’t what you had expected at a nation. While not being to
pretentious, to me it’s the little ingenious ideas and details that make a dish special. Eating here shouldn’t
only be cheap and tasty, but interesting aswell.
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