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Ordförande
Vad är det roligaste med posten?
Att få vara med och bygga denna fantastiska sektion! Som ordförande är du
spindeln i nätet inom sektionen och ansiktet utåt utanför den. Det är utmanande
och roligt att vara samordnare och representant!
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
Att vara beredd på att posten kan servera en diverse utmaningar man inte är
beredd på. Det är klart fördelaktigt att ha ett intresse för många delar av
verksamheten inom sektionen. Vidare är struktur och organisation viktiga
verktyg. Att ha lite föreningsvana är ett plus, men det finns ingenting man inte
kan lära sig!

Vice ordförande
Vad är det roligaste med posten?
Att ha insyn i och kontakt med sektionens alla nämnder. Det är också kul att
avlasta och jobba tätt med sektionens ordförande för att få sektionen så bra som
möjligt.
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
För att kunna söka posten måste du vara över 20 år och tidigare straff- och
skuldfri. Det är bra om du är en strukturerad och ansvarstagande person som
gillar att arbeta med siffror.

Sekreterare
Vad är det roligaste med posten?
Det är att få vara med i styrelsen och påverka hur sektionen formas.
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
Som sekreterare är det bra att vara strukturerad och naturligtvis någorlunda bra
på att anteckna och lyssna samtidigt. För att året som sekreterare ska bli så roligt
som möjligt tror jag det är bra om man är intresserad av att delta i övrigt
styrelsearbete också.

Programansvarig student (PAS)
Vad är det roligaste med posten?
Det roligaste med att vara PAS tycker jag är att få vara med att påverka hur vårt
program utvecklas, tillsammans med ansvariga på KTH. Det är spännande att få
inblick i hur KTH är uppbyggt och fungerar. Det är också lärorikt och givande att
tränas i att lägga fram förslag och tillsammans med de kontakter vi har på KTH
bolla idéer för att komma på bra lösningar.
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Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post?
Vad borde man ha för egenskaper?
När man arbetar som PAS är det viktigt att man är öppen och social, har lätt för
att träffa människor och knyta nya kontakter samt förstår vikten av att föra en
dialog med berörda personer på KTH för att nå bästa möjliga lösningar.

Studienämndens Ordförande (SNO)
Vad är det roligaste med posten?
Att aktivt få delat i allt som händer runt omkring vår utbildning. Man få se in i
hur varje föreläsare arbetar och tänker. Man får vara med och diskutera hur
saker fungerar, hur de borde funger, hur man ska lösa de problem som är, och
om ingen lyssnar och saker inte funkar, då får man lägga upp krigsstrategier.
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
Den viktigaste egenskapen, och egentligen den enda man verkligen bör besitta,
är att vara lyhörd. Man måste kunna samla in åsikter, avgöra vad som bör gynna
flest och därefter kunna sätta sina personliga åsikter åt sida. En egenskap som är
bra för en SNO att ha är förhandlingsförmåga, samt ett intresse för
studenträttigheter, men det kommer skapas under jobbets gång, varesig du vill
det eller inte.

Näringslivsgruppens ordförande (NLG)
Arbetar med att utveckla och underhålla befintliga kontakter med företag och
myndigheter, för sektionens räkning. På Energi och miljö är NLG ansvariga utåt
mot näringslivet, och ska under året organisera olika event som är intressanta
för sektionsmedlemmarna. Ordförande leder Näringslivsgruppen tillsammans
med vice ordförande. Detta innebär att organisera möten, teambuildingar,
företagskontakter samt se till att arbetet flyter på i gruppen.
Vad är det roligaste med posten?
Posten ger en möjlighet att få inblick i hur företag fungerar och arbetar samt
begreppet employer branding. Du får en chans att utveckla dina sälj- och
ledarförmågor.
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
Det är väldigt meriterande att vara engagerad inom näringslivsverksamhet och
är en värdefull kunskap eftersom det ger kännedom och förståelse för hur
företag fungerar.

Kommunikationsansvarig
Vad är det roligaste med posten?
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Det absolut bästa med att vara kommunikationsansvarig är
stoltheten när jag ser mina egentillverkade affischer hänga
uppe. Nyhetsbrevet är också väldigt kul att jobba med.
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
Man bör ha koll på sociala medier och hur de funkar. Kunskaper i program som
Photoshop, Illustrator eller InDesign är också bra att ha. I jobbet ingår en hel del
e-mail, så att vara duktig på att uttrycka sig i skrift är en stor fördel. Annars är
det viktigt att kunna ta beslut och lita på sitt eget omdöme om var och hur man
ska gå ut med info, vad som passar att publicera och inte, hur man ger sektionen
en bra bild utåt osv.

Styrelseledamot
Vad är det roligaste med posten?
Att diskutera sektionen och strategiska beslut tillsammans med presidiet och
resten av styrelsen. Jag får bra koll på sektionen och har möjlighet att grotta ned
mig riktigt i frågor som rör sektionens framtid.
Vad är viktigt att tänka på när man söker denna post? Vad borde man
ha för egenskaper?
Det är viktigt att kunna planera saker på lång sikt och gilla att diskutera. Som
styrelseledamot är det bra om du kan se sektionen som helhet och inte spåra in
allt för mycket på detaljer.
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