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Ansöker till/applying for: Recentiorsvärd
Namn/name: Emilia Mancuso
Födelsedatum/ date of birth: 29 april 1998
Inskrivningsår på Snerikes/enrolled at Snerikes: Våren
2018/Spring 2018
Studiemeriter/ educational merits:
Har en (snart) färdig kandidatexamen inom medie- och
kommunikationsvetenskap med inriktning reklam. Ska i höst
studera psykologi!
I (soon) have a finished bachelor’s degree within media and communications with a focus in advertising.
This fall I plan to study psychology!
Nationsmeriter/nation credits:
Medlem i jämlikhetsgruppen VT18
Ansvarig för jämlikhetsgruppen VT19
Marknadsföringsassistent HT19
Marknadsföringsansvarig VT20

Member of the equality group – spring 2018
Head of the equality group – spring 2019
Marketing assistant – fall 2019
Head of the marketing group – spring 2020

Övriga relevanta meriter/other relevant merits:
Har varit ansvarig för insparken för medievetarna VT18.
I was one of the people in charge of the welcoming committee for the media and communications class
spring of 2018.
Min största styrka/My biggest strenght:
Är duktig på att planera och strukturera, samt är snabb på problemlösning.
I am good at planning and being structured, as well as quick at problem solving.
Min största svaghet/My greatest weakness:
Har inte så bra koll på Melos än men har tänkt se till att få ordentliga genomgångar av det innan så att jag
är väl förberedd när inskrivningen öppnar och trycket blir högt.
I am not very good at using Melos yet, but I am planning on getting a proper walkthrough of it before the
enrollment office opens so that I am well prepared when the students arrive.
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Varför jag har sökt den här posten/why I have applied for this post:
Efter att ha varit aktiv på Snerikes i 2 år så känner jag att jag är redo att ta på mig en större roll som
ansvarig för att ta emot de nya studenterna. Jag har speciellt under min tid som marknadsföringsansvarig
lärt känna alla delar av nationen, och känner att jag besitter all den informationen och kunskapen om
nationen som krävs för att kunna svara på alla frågor som de nya studenterna kan tänkas ha. I höst pluggar
jag mest för skojs skull, och har därför jättemycket ledig tid som jag kommer kunna lägga på ämbetet,
vilket jag anser är väldigt viktigt, då recentiorsvärd är ett tidskrävande arbete, speciellt i början av
terminen.
Utöver detta tycker jag att det är superkul att få lära känna nya människor, och min sociala personlighet
kommer vara bra för att se till att reccarna känner sig välkomna på nationen. Tycker sedan att det är
väldigt roligt att få planera och genomföra aktiviteter, något som jag anser är perfekt då recentiorsvärdarna
tillsammans med de internationella sekreterarna anordnar en del sådana. Har slutligen även snackat ihop
mig med de nuvarande recentiorvärdarna för att se hur jag ska förbereda mig bäst, så känner mig nu bara
supertaggad på att få sätta igång med allt!

After being active at Snerikes for 2 years, I feel that I am ready to take on a bigger role, which in this case
is being responsible for welcoming the new students. Especially during my time as head of the marketing
group, I have come to know every part of the nation and I now feel that I have all the information and
knowledge about the nation that is required to be able to answer any questions the new students may
have. This fall I am mainly studying for fun and will therefore have lots of free time that I will be able to
spend performing the tasks required of a recentiorsvärd. This is something that I believe is very important
to have, since being a recentiorsvärd is a time-consuming post, and requires a lot of commitment,
especially in the beginning of the semester.
In addition to that, I think its super fun to get to know new people, and my social personality will be good
to make the new students feel welcome in the nation. Furthermore, I find it very fun to plan and carry out
activities, which I think is perfect as the recentiorsvärdar together with the international secretaries
organize several for the new students. Finally, I have also talked to the current recentiorsvärdar to see how
I should prepare myself, so I just feel super excited about getting started with everything!
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald/Something I want to achieve if I
am elected:
Vill se till att nästa termins recentiorer ska känna att de får en superrolig termin och att de har fått ett
varmt välkomnande här på nationen.
I want to make sure that the next semester’s new students feel that they have had a super fun semester
and that they have received a warm welcome here at the nation.
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