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Material for Appointment of New Head of PR
Proposals

to appoint Isa Almäng as the new Head of PR
Motivation
Isa, we believe, would be a great fit for the vacant Head of PR position. Through her studies
in communication and various experiences of working with it in a number of organisations,
such as RKUF and Bruised Food Club, she will become a great asset to the PR group. With
great interest in foreign policy and global issues, she will bring lots of energy and commitment
to evolve the PR strategy and tailor it to the interests of UF. She is committed to broader
communication channels through video and will focus on creating a strong, stable PR group.
She has great structural skills, does not procrastinate and will implement open
communication and encouraging working climate for the group. Isa is a perfect candidate for
the position of Head of PR.
Isa, anser vi, skulle passa perfekt för den vakanta posten som PR-ansvarig. Genom sina studier
i kommunikation och olika erfarenheter av att arbeta med detta i en mängd olika
organisationer, såsom RKUF och Bruised Food Club, skulle hon vara en bra tillgång till
PR-gruppen. Med stort intresse för internationella relationer och globala frågor, kan hon föra
med sig mycket energi och engagemang för att utveckla PR-strategier och skräddarsy dem för
UF:s intressen. Hon har engagemang för att utveckla bredare kommunikationskanaler såsom
video och kommer att fokusera på att skapa en stark, stabil PR-grupp. Hon är bra på att
strukturera, prokrastinerar inte och kommer att implementera öppen kommunikation och
uppmuntrande arbetsklimat inom gruppen. Isa är en perfekt kandidat till positionen som
PR-ansvarig.
Den andra sökande var Daniel Delos Montilla.
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