UTLANDSANSVARIG
Berätta lite vad du gjort under året?
Utlandsutskottet finns till för att hjälpa studenter svara på frågor som: Varför ska jag
studera utomlands? Hur går det till och vilka olika möjligheter finns det att studera
utomlands? Vad hjälper skolan mig med och vad krävs av mig personligen? Vi i
Utlandsutskottet vill kunna ge studenter som är intresserade av att studera utomlands
den information de behöver för att kunna besvara alla sina frågor, men också inspirera
fler till att studera utomlands!
Under året har vi därför startat Utlandsutskottets första Instagramkonto, rustat upp och
uppdaterat utskottets fb-sida samt inlett samarbeten med studenter som varit eller
befinner sig utomlands för att sprida bättre och roligare information i våra kanaler. Till
våren kommer vi dessutom hålla i en inspirationspub tillsammans med GörU samt en
informationskväll om utlandsstudier och om ansökningsprocessen.
Vilka var dina främsta uppgifter?
Som Utlandsansvarig har jag fria tyglar att tillsammans med mitt utskott arrangera
evenemang och aktiviteter som känns passande och roliga för att inspirera och
informera om utlandsstudier! Det kan vara allt från quiz på TBi-pubar till tema-kvällar,
cykelfester och informationsföreläsningar. Mina främsta uppgifter har varit att hålla i
utskottets möten varje vecka, informera och delegera ansvar, följa upp utskottets arbete
och se till utskottets mål och vision förverkligas.
Hur mycket tid lade du ner i snitt/vecka?
Utöver ett lunchmöte med utskottet varje vecka närvarar Utlandsansvarig på
kanslimöten och stormöten ett antal gånger per termin samt under samtliga
sektionsmöten. Utöver detta har jag lagt ner ca 3-4 timmar i veckan plus tid för
genomförande av evenemang tillsammans med utskottet och kansliet.
Vad var den största utmaningen?
Den största utmaningen har varit att nå ut till studenter med information på ett sätt som
fångar intresse och väcker engagemang. Vi jobbar ständigt med att hitta nya och roliga
sätt att inspirera!
På vilket sätt har denna post varit utvecklande för dig?
Jag har som Utlandsansvarig fått möjlighet att utveckla min förmåga att arbeta i team, ta
ansvar och leda en grupp, samt driva projekt.
Berätta om ett roligt minne från året.
Jag har bara goda minnen från året som gått då jag haft turen att jobba tillsammans med
superdrivna, härliga människor som gjort utskottets arbete SÅ roligt!
Främsta anledningen till att man ska söka din post?
Om du tycker du om att resa och själv brinner för att studera utomlands så finns det
ingen bättre post för dig! Att leda ett utskott är dessutom otroligt utvecklande och att få
jobba med något så roligt som att inspirera andra studenter kan jag inte rekommendera
nog! Ta chansen och sök, du kommer inte ångra det.

