
Rekryteringsansvarig 
 
Berätta lite vad du gjort under året? 
Under året har jag varit ansvarig för RekU och tillsammans med dem har vi stått på 
mässor, anordnat två hemmissioneringsevent och gått på möten med universitet. 
 
Vilka var dina främsta uppgifter? 
Mina främsta uppgifter är att leda utskottet och se till att vi finns på plats på 
gymnasiemässor, samt att försöka att informera och peppa sektionen när det gäller 
hemmissionering. 
 
Hur mycket tid lade du ner i snitt/vecka? 
En standard vecka skulle jag säga att jag lägger ned mellan 1-2h men det är väldigt 
varierande. Vissa veckor lägger jag ned nästan ingen tid alls, och vissa veckor kan man 
lägga ned en 3-4h på att mejla, planera, gå och hålla i möten. De veckor som man står på 
mässor lägger man ned ännu mer tid då man vanligtvis är med och står. 
 

Vad var den största utmaningen? 
RekU har inte så mycket ramar som man behöver följa. Det finns tre mässor och ett 
hemmissioneringsevent som man ska hålla i men annars är det fria tyglar. Det är både 
roligt och utmanande att ha möjligheten att hitta på lite vad som. Informationsflödet 
genom universitetet är heller inte den mest effektiva och ibland kan det vara svårt att få 
rätt information till rätt person vid rätt tillfälle. 
 

På vilket sätt har denna post varit utvecklande för dig? 
Det är så utvecklande att sitta på andra sidan av ett utskott och se hur mycket som 
händer bakom kulisserna. Genom att vara ledare av en grupp blir man så mycket mer 
medveten om vad som behöver göras inför olika saker och hur mycket tid som går åt 
även åt det små sakerna. Jag har även lärt mig att mejla folk och att hellre mejla en gång 
för mycket än en gång för lite. 
 

Berätta om ett roligt minne från året. 
En av de bästa stunderna det här året var redan i oktober när vi stod på vår första 
mässa. Jag hade varit ganska nervös veckorna innan för att försöka få ihop folk som 
kunde stå och hur man skulle få ihop glassen som skulle göras osv. Men sedan kom 
eleverna och ställde frågor och allt flöt på så bra. Jag kunde inte hjälpa det men känna 
mig stolt över hur alltid hade fallit på plats. Dessutom var det riktigt häftigt att få hämta 
flytande kväve hos IFM. 
 

Främsta anledningen till att man ska söka din post? 
Om du tycker att rekrytering är kul och är intresserad av hur universitetet arbetar med 
rekrytering av nya studenter så är det här posten för dig! Du stå och prata om varför 
andra ska bli en del av denna sköna sektion och lära känna andra människor som du 
annars kanske aldrig skulle träffa. Dessutom får du möjlighet att sitta i kansliet och 
hänga med trevliga människor och få en tröja med ditt namn på och det är heller inte 
helt fel. 

 


