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Material till beslut om tillsättning av ämbetsperson för
karriärgruppen
Projektbunden ämbetsperson: Utrikespolitiska Akademien 2020/2021
Förslag

att t illsätta Yasmine El Mouhib som projektbunden ämbetsperson till karriärgruppen och UA.
Motivering
Yasmine El Mouhib visar tydligt att hon värdesätter engagemang, erfarenhet och ledarskap.
Yasmine har tidigare varit projektledare för Utrikespolitiska Akademien under verksamhetsåret
2019/2020. Hon känner till arbetet på UF Uppsala och karriärgruppen, vilket bidrar till god
kommunikationsförmåga, erfarenhet av planering och god kännedom om organisationen i
allmänhet. Vi ser Yasmines tidigare erfarenheter som en stark fördel för att bedriva arbetet inom
karriärgruppen, och tror starkt på att hon har en förmåga att snabbt kunna identifiera problem
och gynnsamma lösningar. Yasmine har förmågan att bidra till god stämning i arbetsgruppen och
kommer effektivt kunna leda gruppen, vilket är egenskaper vi starkt värdesätter. Vi känner stort
tillit till Yasmine, och ser fram emot att arbeta med henne under kommande verksamhetsår.
Föredragande
Michelle Gano, Karriäransvarig
Daniel Rezania, Karriäransvarig

Material for Decision on Appointment of Career Trustee
Project-bound trustee: The Academy 2020/2021
Proposal

to appoint Yasmine El Mouhib as a project-bound trustee for Careers and UA.
Yasmine El Mouhib clearly shows that she values commitment, experience and leadership.

Yasmine has previously been the project manager for the Academy during the year 2019/2020.
She knows the work at UF Uppsala and the career group, which contributes to good
communication skills, experience of planning and good knowledge of the organization in general.
We see Yasmine's previous experience as a strong advantage for conducting the work within the
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career group, and strongly believe that she has an ability to quickly identify problems and good
solutions. Yasmine has the ability to contribute to a good atmosphere in the working group and
will be able to effectively lead the group, which are qualities we strongly value. We have great
confidence in Yasmine, and look forward to working with her in the coming year.
Rapporteur
Michelle Gano, Head of Careers
Daniel Rezania, Head of Careers
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