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Material for Appointment of New Heads of Careers
Proposals

to appoint Lova von Beckerath as Head of Careers
to appoint Ebba Lundgren as Head of Careers
Motivation
Lova
Lova would be a great fit for the vacant position as Head of Career. We, the election committee,
have a strong belief that Lova with her organizational skills, positive attitude and confidence in
leading, have all that it takes to together with the Career group develop and improve the
activities of the upcoming semester.
During high school, Lova combined her studies with synchronized swimming on an elite level,
which have given her great planning skills and experience of balancing several commitments, but it
also shows big ambitions. In addition, Lova is in her first year of the Bachelor in political science
and with her good contacts with the new students she makes a good strategic choice for the
organization’s future.
Lova skulle passa perfekt för den vakanta posten som karriärsansvarig. Vi är övertygade att Lova
med hennes organisatoriska förmåga, smittande positiva inställning and självförtroende i
ledarrollen besitter allt det som krävs för att tillsammans med karriärsgruppen utveckla och
förbättra verksamheten.
Under gymnasietiden kombinerade Lova sina studier med konstsim på elitnivå, så hon har bra
planeringsförmåga, är van vid flera åtaganden samtidigt och strävar efter stora mål. Vi tror att
Lova skulle komplettera Theresa bra då hon visat mer intresse för Career day och kombinerat
med Theresas tidigare erfarenhet inom karriärsgruppen så tror vi att de skulle utgöra ett bra
team. Dessutom går Lova sin första termin på politices kandidatprogram och med sina kontakter
bland de nya studenterna utgör hon ett strategiskt bra val för föreningens framtid.
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Ebba
The election committee is convinced that Ebba would be a very good fit for the position as Head
of Career.
With previous experience in ELSA she has an understanding for bigger organizations and she has
during her years in Uppsala taken part of lots of UFs event meaning she is familiar with the
association. She wants to work creatively to make the Career group even more interesting and
fun online, and has many ideas of how to keep active members interested. She has a humble view
of what it means to be a leader and is willing to take a lot of input from her colleagues which is
important when there already is a big group of trustees and active members involved. She is
responsible, organized and likes to socialize and make new contacts and guarantees she will have
the time and energy needed to take the Career Group even further the coming semester. She is
also excited to be part of the board and work for the association as a whole and will together
with Lova be a great asset to UF Uppsala.
Valberedningen är övertygad om att Ebba skulle passa mycket bra för posten som karriäransvarig.
Med tidigare erfarenhet inom ELSA har hon förståelse för större organisationer och hon har
under sina år i Uppsala deltagit i massor av UF-evenemang vilket innebär att hon är bekant med
föreningen. Hon vill arbeta kreativt för att göra karriärgruppen ännu mer intressant och rolig
online och har många idéer för hur man kan hålla aktiva medlemmar intresserade. Hon har en
ödmjuk syn på vad det innebär att vara ledare och är villig att ta mycket input från sina kollegor,
vilket är viktigt när det redan finns en stor grupp förvaltare och aktiva medlemmar inblandade.
Hon är ansvarig, organiserad och gillar att umgås och skapa nya kontakter och garanterar att hon
kommer att ha den tid och energi som behövs för att ta karriärgruppen ännu längre den
kommande terminen. Hon är också glad att få vara en del av styrelsen och arbeta för föreningen
som helhet och kommer tillsammans med Lova att vara en stor tillgång för UF Uppsala.
Rapporteurs
Embla Holmgren, Joakim Ydebäck, Miriam Lind
Election Committee of UF Uppsala
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