
Alumniansvarig 
 
Berätta lite vad du gjort under året?  
Under året har jag sett till att Tbi’s alumner, dvs de som har tagit examen, kan ha fortsatt 
kontakt med varandra och sektionen. Jag och utskottet har även jobbat för att studenter 
inom sektionen på olika sätt ska få inblick i arbetslivet och livet efter studierna. Detta 
har vi gjort genom att bland annat anordna pubar i Göteborg och Linköping, 
lunchföreläsning, en inspirerande alumnenkät (publiceras inom snar framtid), 
heltidssittningen och månadens alumn.  
  
Vilka var dina främsta uppgifter?  
Kalla till utskottsmöten varje vecka och se till att arbetet rullar på. Har gått på möten 
med kansliet och alumnirådet (alla alumniasvariga i TekFak). Det har även blivit en del 
mailande, främst för kontakt med alumner. 
  
Hur mycket tid lade du ner i snitt/vecka? 
Det är väldigt beroende på vad som händer just den veckan. Ibland är det lugnare och 
ibland lite mer att göra om vi i utskottet arrangerar något. Vanligtvis så spenderar jag 
runt 3-4 h i veckan till att maila, förbereda möten samt gå på möten.   
  
Vad var den största utmaningen?  
Att disponera tiden rätt och att alltid ha en översiktlig koll på vad som ska göras och 
när.  
  
På vilket sätt har denna post varit utvecklande för dig? 
Genom att vara alumniansvarig har jag fått chansen att agera som ledare för en 
superhärligt grupp människor och ha ansvar för att det som ska göras görs. Att leda en 
grupp är en ny erfarenhet som har varit väldigt bra för mig. 
  
Berätta om ett roligt minne från året. 
Ett av de bästa minnena är när vi var med och serverade på heltidssittningen som vi i 
alumniutskottet planerade. Det var en fantastisk kväll med många härliga människor 
och glada miner.   
  
Främsta anledningen till att man ska söka din post?  
Som alumniansvarig får man möjligheten till en inblick i vad man kan göra efter 
studierna, vilket är väldigt roligt och inspirerande. Posten är också väldigt fri och man 
har möjlighet att ta arbetet dit man själv och utskottet vill. Sen är det också alltid roligt 
att få träffa och lära känna människor man inte annars hade träffat. 
 


