Uppsala den 10-05-2020

Södermanlands-Nerikes nation

Kandiderar till:
Internationell sekreterare
Namn:
Oscar Green
Födelsedatum:
1999-04-20
Inskrivningsår på Snerikes:
HT2019
Studiemeriter:
2 terminer på civilingenjörsprogrammet i miljö och vattenteknik.
Nationsmeriter:
Reccentiorsutskottsledamot VT20
Personal Bryggan 2020
Bistro, klubbar, bal HT19-VT20
Min största styrka:
Min sociala förmåga och mitt stora intresse för att både lära känna och ha kul med alla nya utländska
studenter. Att välkomna och kunna ge ett bra första intryck av både Uppsala och nationen är den av mina
styrkor som jag tror passar sig bäst för detta ämbete.
Min största svaghet:
Jag är rädd för att göra fel. Leder till i vissa fall att jag övertänker saker och i andra fall ett dåligt
planerande som då leder till att jag lägger ner onödigt mycket tid på något som kanske inte är så viktigt.
Varför jag har sökt det här ämbetet:
Jag satt som medlem i reccentiorsutskottet denna termin och hade väldigt roligt både att jobba i
inskrivningen och att hänga med reccarna. Jag var med denna termins internationella sekreterare på deras
event och insåg att även om vanliga reccar är fantastiska så är det något extra charmigt med de
internationella studenterna.
Jag tror jag skulle passa som internationell sekreterare pga mina styrkor som sagts ovan och andra
livserfarenheter jag fått när jag rest runtom i världen.
Varje chans till att träffa folk från andra platser och kulturer är värd att ta. Särskilt i dessa tider.
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald:
Jag vill ge det bästa välkomnande som möjligt under rådande omständigheter till de utländska studenterna.
Inte bara för att visa att vi faktiskt är den bästa av nationer utan också hur bra Uppsala är som stad både
för svenskar och alla utifrån.
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