Södermanlands-Nerikes nation
Landskap

Kandiderar till: Barvärd
Namn:

Carl Valter Westman Gådin

Födelsedatum:

8 december 1994

Inskrivningsår på Snerikes: Vårterminen 2014

Studiemeriter:
6 terminer Civilingenjör Teknisk Fysik
2 terminer Civilingenjör IT
Nationsmeriter:
Helgfikavärd, HT15
Recentiorsförman, VT16 – HT16
Stipendienämndsledamot, HT16 – VT17
Övriga relevanta meriter:
Jobbat många pass och på alla positioner i Snerikes Bistron, främst som kock däremot.
Jobbat en del uthyrningar.
Kockat Luccegasquen 2016 & Majmiddagen 2017.

Min största styrka:
Jag känner Snerikes restaurangen väl och kan hantera många av de problem som kan dyka upp där.
Min största svaghet:
Jag gillar att få saker perfekt, ibland kan de ta onödig tid och möda.

Varför jag har sökt det här ämbetet:
Jag vill bli vald till Barvärd för att jag tycker det verkar vara ett väldigt kul ämbete och jag känner att jag har en hel
del att ge nationen tillbaka som jag lärt mig här.
Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald:
Om jag blir vald kommer mitt främsta mål vara att det ska vara så kul som möjligt att jobba i restaurangen. Gärna
vill jag få in nytt folk på nationen, som efter sitt första pass ska känna att det är något de vill göra igen.
Utöver det skulle jag gärna ha mycket kontakt med de övriga barvärdarna för att underlätta jobbet för oss alla.

Södermanlands-Nerikes nation
Landskap

Running for: Barvärd
Name:

Carl Valter Westman Gådin

Date of birth: December 8th 1994
Member of Snerikes since: Spring 2014

Study qualifications:
6 Semesters of Engineering Physics
2 Semesters of Engineering IT
Nation experience:
Brunch Host, Fall 2015
Recentiors Forman, Spring 2016 - Fall 2016
Member of the Scholarship board, Fall 2016 – Spring 2017
Other relevant experience:
Worked many shifts in the Snerikes Bistro and all the positions, though mostly as a chef.
Worked some rentals.
Chef for the Luccegasquen 2016 & Majmiddagen 2017.

My biggest strength:
I know the Snerikes Bistro well and can manage a lot of the problems that can arise.
My biggest weakness:
I like to get things perfect, sometimes that can take unnecessary time and effort.

Why I have chosen to run for this position:
I want to be a ‘Barvärd’ because it seems to be a very fun position and I think that I’m well suited and have a lot to
give back to the nation.
Something I would like to achieve with my office if elected:
If I’m elected my primary goal is that working in the Bistro is as fun as possible. I would also like to get many new
students working and make them feel like they want to do it again.
Thirdly I’d like to have good contact with the other ‘Barvärdar’ to make all our work as easy as possible.

