
Kravprofil: Balgeneral

(1 st. á två terminer)

I oktober inträffar Östgöta nations årliga bal Fest Filbyterium Lundense! Det är du tillsammans
med övermarskalken som styr denna fantastiska tillställning! Detta är ett utmärkt sätt att få lära
sig mer om nationens större fester och hur man arbetar med större projekt. Du kommer arbeta
tätt ihop med övermarskalk, Quratel, festis och teknik. Du blir spindeln i nätet för hela balen,
framförhållning är A och O.

Huvudsakliga uppgifter

En hel del av arbetet går ut på att samarbeta med andra utskott. Koordinera balen med Quratel,
festis, teknik, PR och framförallt övermarskalk. Hur ska balveckan se ut? Vilken underhållning
ska finnas? Hur ska vi marknadsföra eventet? Prata med gamla balgeneraler och läs gamla
testamenten för att få så bra inblick som möjligt i balarbetet.

Varför just Balgeneral?

Du får chansen att driva ett extremt stort evenemang och ”knyta ihop säcken” för hela balen. Du
har mycket goda ledarskapsförmågor och arbetar med god framförhållning inför balen. Du får
erfarenhet av att dra i stora projekt, arbeta efter budget och chansen att visa dina förmågor att
arbeta organiserat och kommunikativt.

En Balgeneral ska:

● Vara organiserad och strukturerad i sitt arbete.
● Ha erfarenhet av nationens större fester och arbetet runt det.
● Skapa gott samarbete med de olika utskotten och aktörerna som är med i

planeringsarbetet.



● Kan delegera arbetsuppgifterna inför balen.
● Kan kompromissa och hitta de bästa lösningarna på svåra problem.
● Kunna värva personer utanför nationen i syfte att hitta nya aktiva till utskottet

Vilka egenskaper söker vi:

● Kan ha en öppen och rak kommunikation med utskott och personer som jobbar med
balen.

● Kan ta ansvar för sitt arbete och känner sig säker i detta ansvar
● Har goda ledarskapsförmågor
● Arbetar proaktivt och har framförhållning i ditt arbete.
● Är stresstålig och förstår vikten av bra kommunikation


