Södermanlands-Nerikes nation
Landskap

Kandiderar till: Barvärd ht17
Namn: Marielle Henriksson
Födelsedatum: 15 mars 1992
Inskrivningsår på Snerikes: ht16
Studiemeriter:
Arkeologiprogrammet, andra terminen
Nationsmeriter:

Evenemangsassistent vt17
Har jobbat de flesta positionerna inom restaurang-, klubb-, gasque- och uthyrningsverksamheten
sedan min första termin.
Har god erfarenhet av Snerikes kök och bar samt jobbat mycket servis och även hovmästare
under klubbkvällar
Övriga relevanta meriter:

Jobbat på flertalet olika poster inom serviceyrket, bland annat på Axfood Närlivs som innesäljare
och kundsupport. Kommer under sommaren även att jobba på en av Örebros största
uteserveringar/nattklubbar, främst som bartender men även servitris.
Min största styrka:

Jag är positiv och har en uppmuntrande inställning när jag jobbar och jag går alltid in för att ge
bästa möjliga service.
Min största svaghet:

Brist på tålamod.
Varför jag har sökt det här ämbetet:

Jag tycker att restaurangverksamheten är bland det roligaste vi har på Snerikes och det var så jag,
som så många andra kom in på nationen från första början. Därför vill jag vara med och göra
mitt bästa och sätta min prägel på restaurangen genom att se till att Snerikes är en rolig,
upplyftande och utvecklande arbetsplats. Jag känner även att jag gärna vill lära mig ännu mer om
arbetet bakom verksamheten som krävs för att nationen ska fungera.
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald:

Se till så att alla, speciellt nya människor känner sig välkomna och inkluderade. Jag vill att alla ska
behandlas lika oavsett om det är din första dag på nationen eller om du är inne på din sjätte
termin. Med ett positivt klimat vill jag skapa en härlig stämning som gör att vi som nation
fortsätter vara så bra som vi bara kan. Jag hoppas att jag därigenom kan uppmuntra nya
medlemmar att söka ämbeten och aktivera sig inom nationen. Jag vill även se till att personal som
redan är aktiva på nationen vill fortsätta vara det.

Södermanlands-Nerikes nation
Landskap

Running for: Bar Host
Name: Marielle Henriksson
Date of birth: 15 March 1992
Member of Snerikes since: ht 16
Study qualifications:
Archeology program, second semester
Nation experience:

Event assistant vt 17
I have worked most of the positions in the restaurant as well as during clubs, gasques and
external dinner parties since my first semester at the nation. I have a lot of experience working in
the Snerike's kitchen and bar, and have also worked a lot as a waitress and head waitress during
club nights
Other relevant experience:

I have worked in several different areas in the service industry, including Axfood Närlivs as sales
representative and customer support. In the summer I will also work at one of Örebro's biggest
outdoor dining / nightclubs, mainly as a bartender but also as a waitress.
My biggest strength:

I am positive and have an encouraging attitude when I work and I always go in to provide the
best possible service.
My biggest weakness:

Lack of patience.
Why I have chosen to run for this position:

I think the restaurant is among the best things we have here at Snerikes and working in it is how
I, like so many others, got involved at the nation from the very beginning. Therefore, I want to
do my best and put my touch on the restaurant by making sure that Snerikes is a fun, uplifting
and developing workplace. I also feel that I would like to learn more about the work done behind
all the activities that are required for the nation to function.
Something I would like to achieve with my office if elected:

Make sure everyone, especially new people, feel welcome and included. I want everyone to be
treated the same, regardless of whether it's your first day at the nation or if you’re here for the
sixth semester in a row. I think that I, with a positive climate, can create a wonderful mood that
will help us as a nation keep being as good as we can be. I hope that I consequently can
encourage new members to apply for positions and become active at the nation. I also want to
ensure that people who are already working at the nation want to continue doing so.

