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Marcus Melin - Mottagningsansvarig i Linköping 
LinTeks Valberedning har valt att nominera Marcus Melin till Mottagningsansvarig i Linköping. 
 
Marcus är professionell, social och inte rädd för att ta obekväma beslut. Som eventansvarig och 
vice-general i MPiRE har han en bra insyn i mottagningen och brinner för att göra den så bra 
som möjligt för de nya studenterna. Genom sina tidigare engagemang har Marcus lärt sig att 
planera och strukturera upp sitt arbete för att ge snabba och tydliga svar. 
 
Med sitt lugn blandat med en lättsamhet kommer Marcus att vara ett stöd för fadderierna. Hans 
brinnande engagemang för mottagningen kommer bidra till en så bra mottagning som möjligt för 
de nya studenterna.  
 
Därför står LinTeks Valberedning bakom Marcus Melin som Mottagningsansvarig i Linköping. 
 
 



CV 

Marcus Melin          
Parkgatan 5 
582 48 Linköping 
 
Telefon, mobil: 070-5417172 
 
 
Utbildning 
 
Civilingenjör i maskinteknik  aug 2014 –  
Läste mycket matte och fysikkurser de 3 första åren och förra året 
påbörjade jag min masterutbildning inom Industriell Ekonomi - 
Logistik  

 

 
Naturvetenskapsprogrammet, Åva Gymnasium, Täby aug 2009 – jun 2012 
Gymnasieutbildning i naturvetenskap.   
 
 
Anställningar 
 
Servicetekniker, Quickomat AB               juni 2018-  
Ansvar för upprätthållandet av fungerade biljettautomater vilket innebar 
att jobba med mjukvaran och felsöka problem genom det eller att åka ut till 
automaterna och felsöka och reparera hårdvaran. Lärt mig mycket om 
problemlösning 
 
Säljare/Säljledare, XXL Sport och Vildmark 
Lärde mig mycket om hur jag ska hantera olika typer av människor och         mars 2012-aug 2014 
komma överens med dem. Fick också ansvaret att ta hand om en avdelning 
med 8 anställda och i och med fick jag en del ledarskapserfarenhet.  
Jag lärde mig även att lägga upp planer för framtiden hur vi skulle  
Jobba för att få så bra resultat och nöjda kunder som möjligt 
 
Övriga meriter 
 
Eventansvarig/Vicegeneral MPiRE18             jan 2018- 
Ansvarig för alla MPiRE:s event utanför NolleP och även ansvarig för  
några kvällar och dagar i NolleP. Under MPiRE året har jag lärt mig  
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extremt mycket om hur det är att jobba i en tight grupp under extrema 
omständigheter. Hur jag ska hantera stressade och slutkörda människor samt 
hur jag själv funkar när jag har mycket att göra och är stressad 
 
Ordförande MAktKo 16/17               maj 2016-maj 2017 
Ordförande för maskinteknologsektionens aktivitetskommitté.  
Anordnade aktiviteter för maskinteknologsektionens medlemmar. Alltifrån 
Sittningar till prova på sporter kvällar. Lärde mig att utveckla mitt ledarskap 
när jag fick vara ansvarig för denna grupp av 11 personer och hur jag som ledare 
ska jobba för att alla i gruppen ska jobba så bra som möjligt 
 
Valberedningen Maskinteknologsektionen               nov 2015-nov 2016  
Ledamot i valberedningen 15/16 på maskinteknologsektionen och 
hade som grupp ansvar för att välja MPiRE,Styret, EMMA och FM. 
Fick mycket erfarenheter av disskussioner och samarbete i grupp och 
hur jag ska planera mitt liv för att hinna med allt annat jag vill 
samtidigt som man jobbar mycket ideellt.  
 

  

 
Språk 
 
Svenska, modersmål 
Engelska, mycket bra i tal och skrift 
 
 
Datorkunskaper 
 
Stor vana att jobba med Word, Excel m.fl. vanliga kontorsprogram.  
Körkort 
 
Innehar B-körkort. 
 
 
Referenser 
 
Referenser lämnas på förfrågan. 



Personligt Brev Lintek 
Sedan jag klev på som MPiRE har jag fått en mycket mer detaljrik bild av vad Lintek gör för kårerna än 
vad jag hade tidigare och det är i och med detta som jag fick upp intresset för att engagera mig inom 
Lintek. Jag brinner verkligen för att göra mottagningen av nya studenter till Linköpings Universitet så 
rolig och bra som möjligt och det är därför jag nu vill söka posten som Mottagningsansvarig. Detta för 
att fortsätta kunna påverka den första tiden i nya studenters liv som jag vet av personlig erfarenhet 
är en mycket viktig tid och den formar till stor del vilken bild nya studenter får av hur det är att 
studera här.  

Jag tror att mitt engagemang senaste året med MPiRE har lärt mig otroligt mycket om studentlivet 
och framförallt mycket det viktiga att visa upp många olika sidor av Linköping så att alla nya 
studenter hittar något som gör att de känner att de passar in här och vill fortsätta studera här.  

Jag har även lärt mig att samarbeta med personer från andra sektioner eller föreningar så att 
mottagningen blir så bra som möjligt och detta tror jag kommer vara till stor nytta i arbetet som 
mottagningsansvarig eftersom det mycket handlar om att se till att sektionernas fadderier har ett så 
bra samarbete som möjligt 

Jag har i princip varit engagerad i något under hela min studenttid och brinner för studentlivet och 
för att träffa nya människor och denna egenskap tror jag kan vara bra för en mottagningsansvarig 
eftersom det är många olika typer av människor man ska samarbeta med.  

 

 

Jag ser jättemycket fram emot att komma på intervju för att berätta mer om mig själv och varför jag 
söker den här posten i Lintek 

Mvh 

Marcus Melin 
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Oscar Ullberg – Mottagningsansvarig Norrköping  
LinTeks Valberedning har valt att nominera Oscar Ullberg till Mottagningsansvarig Norrköping. 
 
Oscar är en utåtriktad och social person som brinner för allt som har med Nolle-P att göra. Han 
har sett Nolle-P som Nollan, fadder och fadderist. Oscar har varit head coach för ett basketlag 
där han lärde sig hur han är en bra ledare och efter sina år på Subway har han har lärt sig hantera 
stress.  
 
Efter att ha varit både ordförande och vice ordförande i NAFFI samt engagerad i Nolle-P 
tidigare har Oscar bra koll på hur studentlivet i Norrköping. Han har redan tankar på hur han vill 
och kan utveckla posten och med sin förmåga att kunna växla mellan att vara seriös och skämta 
till det kommer Oscar kunna representera LinTek på ett bra sätt.  
 
Därför står LinTeks Valberedning bakom Oscar Ullberg som Mottagningsansvarig Norrköping.  



 

Oscar  

Ullberg 

Student 

 

Oscar Ullberg 

Himmelstalundsvägen 50 
Norrköping 602 16 
(+46) 076-196 25 14 
oscar.ullberg@gmail.com 

ㅡㅡ 

Färdigheter 

 

Utbildning i ledarskap och kommunikation av Täby Basket.  

ㅡㅡ 

Erfarenhet 

 

Täby Basket / coach 
AUGUSTI 2010 – AUGUSTI 2015, TÄBY 

Basketcoach för 10- till 15-åringar där jag planerade och höll i träningar 

samt coachade seriespelsmatcher.  

Subway / sandwich artist 
SEPTEMBER 2014 - NU, TÄBY 

Jag är ansvarig på plats och ser till att allt blir gjort. Varierade 

arbetsuppgifter från att städa till att ta hand om gäster. Ser även till att 
lära upp nya medarbetare. 

NAFFI / ordförande 
MAJ 2017 - APRIL 2018, NORRKÖPING 

Som ordförande har jag lett styrelsemöten, haft övergripande koll på 
föreningen samt delat ut arbetsuppgifter till styrelsemedlemmarna i 
Norrköpings Akademiska Förening För Idrott. 

NAFFI / vice ordförande 
MAJ 2018 - NU, NORRKÖPING 

Nu sitter jag som vice ordförande i NAFFI där jag hjälper till där jag 
behövs.  

Legionen / fadderansvarig 
MAJ 2018 - NU, NORRKÖPING 

Som fadderansvarig har jag sett till att ta fram, informera och leda 
faddrar till MT- och GDK-programmet under Mottagning 2018 i 
Norrköping. 
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ㅡㅡ 

Utbildning 

 

Åva Gymnasium / naturvetenskap 
AUGUSTI 2011 - JUNI 2014, TÄBY 

Treårig gymnasial utbildning i de naturvetenskapliga ämnena. 

 

Linköpings Universitet / civilingenjör i medieteknik 
AUGUSTI 2015 - NU, NORRKÖPING 

Jag går just nu fjärde året på MT-programmet där jag läser kurser i 

matematik, programmering samt bild- och ljudbehandling. 

 

 



Personligt Brev 

Hej! 
 
Jag heter Oscar Ullberg och är intresserad av positionen som mottagningsansvarig för Norrköpings 
mottagning 2019. Positionen tilltalar mig då det verkar vara en spännande blandning av områden som 
jag känner mig trygg i och för att jag ser förbättringspotential i positionen, framförallt på 
kommunikationssidan.  
 
Jag har tidigare gått ledarutbildning  hos Täby Basket där jag framförallt fått lära mig vikten av tydlig 
kommunikation. Jag var med som assisterande coach för ett lag i fyra år och därefter blev jag head 
coach, det vill säga huvudansvarig coach, i ett år innan jag flyttade från min hemort. Där har jag fått lägga 
upp övergripande träningsplaner för hela året samt planera individuella träningar och hålla i dem. 
 
På Subway där jag arbetar tar jag mycket ansvar. Från dag till dag har jag varierade arbetsuppgifter som 
att öppna upp restaurangen, beställa varor, ta hand om gäster, räkna kassa samt inventera. Roligaste 
uppgiften är att lära upp nya medarbetare om hur allt går till. 
 
Nu är jag här i Norrköping och studerar mitt fjärde år på MT-programmet där jag verkligen trivs. Jag har 
varit med som fadder under mottagningen 2016 och 2017 samt phadderist i Legionen 2018. Min post i 
Legionen var fadderansvarig som gjorde att jag hade hand om alla faddrar och gav dem rätt information 
vid rätt tillfälle. Det  var mycket givande och ett minne för livet. 
 
Jag är även med i NAFFI (Norrköping Akademiska Förening För Idrott) där jag satt som ordförande och 
är nu vice ordförande.  
 
Jag är en positiv och social person som inte är rädd för att säga vad jag tycker. Mina tidigare 
erfarenheter av ledarskap och även av  mottagningen gör att jag tror att jag skulle känna mig trygg i 
rollen som mottagningsansvarig.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Oscar Ullberg 
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Maria Jakobsson - Marknadsföringsansvarig 
LinTeks Valberedning har valt att nominera Maria Jakobsson till Marknadsföringsansvarig.  
 
Maria är en strukturerad, noggrann och lyhörd person. Hennes vilja att jobba mot långsiktiga mål 
samt att hon är strukturerad och tar tag i saker i god tid gör henne väl lämpad för posten. Hon 
har förmåga att hantera stress och kunna prioritera mellan olika uppgifter. Hennes erfarenhet 
som PR-ansvarig i två utskott gör att hon har erfarenhet av både marknadsföring och av att ha 
många bollar i luften.  
 
Med sin positiva inställning och förmåga att ta ansvar kommer Maria att kunna driva posten 
framåt och utveckla de olika arbetsuppgifterna. Hon kommer att ha en god överblick över arbetet 
och kontinuerligt stämma av med utskottet så att uppgifterna utförs. 
 
Därför står LinTeks Valberedning bakom Maria Jakobsson som Marknadsföingsansvarig.  
 



 

 

 

 
 

 Maria	Jakobsson	
  

 Alsättersgatan	15	B:33	
584	35	Linköping	

marja621@student.liu.se	
	
	

    

UTBILDNING 	 	

 Civilingenjör	i	Teknisk	Biologi	vid	Linköpings	Universitet	

Augusti	2016	–	Pågående		

Läser	tredje	året	till	civilingenjör	i	teknisk	biologi	vid	Linköpings	Universitet.	

Naturvetenskapligt	program	vid	Katedralskolan	i	Uppsala	

Augusti	2013	–	Juni	2016	

Tog	studenten	från	naturvetenskapliga	programmet	med	inriktning	mot	
bioteknik	2016	från	Katedralskolan	i	Uppsala.		

 

    

 

 
 
 

ARBETSL IVSERFARENHET 	

 
	
Laboratorieassistent		

GE	Healthcare,	Uppsala	(Somrarna	2016	–	2018)		

Arbetade	med	att	bereda	lösningar	och	tillverka	kit	som	används	inom	forskning	

och	utveckling.		

Lager-	och	logistikarbete	

Sandvik	Coromant,	Gimoverket	(Sommaren	2014)	

Sommarjobbade	inom	lager	och	logistik	på	Sandvik	Coromant	i	Gimo.		

	

	

    

 
 
 

STUDENTENGAGEMANG 	

 Sektionsaktiv	inom	Näringslivsutskottet,	NärU,	på	Tbi-sektionen	

Vice	näringslivsansvarig	samt	ansvarig	för	PR	och	information	i	Tbi-sektionens	

näringslivsutskott.		

Sektionsaktiv	inom	aktivitetsutskottet,	GörU,	på	Tbi-sektionen	

Ansvarig	för	PR	och	information	i	Tbi-sektionens	aktivitetsutskott.		

Företagsvärd	LARM	2018	

Företagsvärd	för	ComlyIT	på	LARM	2018	

Fadder	2018	
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SPRÅK 	
 Svenska	–	Modersmål	

Engelska	–	Flytande	

 

REFERENSER 	  Referenser	lämnas	på	begäran.		

 



Maria	Jakobsson	
Ansökan	om	posten	som	Utbildningsansvarig		
2018-10-28	
	
Hej,		

Jag	heter	Maria	Jacobsson,	jag	är	21	år	gammal	och	läser	till	civilingenjör	i	teknisk	
biologi.	Innan	jag	började	plugga	i	Linköping	bodde	jag	i	Uppsala	där	gick	jag	ett	
naturvetenskapligt	program	med	inriktning	mot	bioteknik.	Jag	började	plugga	direkt	
efter	gymnasiet	och	känner	nu	att	jag	vill	ha	ett	kortare	avbrott	i	mina	studier	samtidigt	
som	jag	vill	vara	kvar	vid	universitetet,	därför	passar	posten	som	utbildningsansvarig	på	
LinTek	mig	väldigt	bra.	
Jag	tycker	det	skulle	vara	mycket	intressant	att	få	möjlighet	att	arbeta	som	
utbildningsansvarig	på	LinTek	eftersom	jag	är	mycket	intresserad	av	att	utbildningarna	
på	LiTH	håller	en	hög	kvalitét.	Jag	tror	också	att	det	skulle	vara	givande	att	representera	
LinTek	gentemot	universitetet	samt	att	utbilda	studeranderepresentanterna.	Jag	tycker	
också	att	det	är	väldigt	viktigt	att	studenter	som	på	något	sätt	hamnat	i	konflikt	med	
universitetet	får	den	hjälp	de	har	rätt	till	och	behöver,	att	sitta	som	utbildningsansvarig	
vilket	posten	som	utbildningsansvarig	innebär	och	ger	möjlighet	till.	Att	få	jobba	hos	er	
skulle	jag	tycka	var	roligt	eftersom	jag	tycker	att	det	är	väldigt	viktigt	att	alla	
utbildningar	på	LiTH	håller	en	jämn	och	hög	kvalitét	och	jag	tror	att	det	är	en	bra	
erfarenhet	och	att	jag	kommer	ha	nytta	av	det	jag	lär	mig	hos	er.	Det	skulle	därför	vara	
roligt	att	få	vara	en	del	av	LinTeks	verksamhet	under	ett	år.		

Min	tidigare	arbetslivserfarenhet	är	framförallt	som	
laboratorieassistent/processoperatör	på	GE	Healthcare	i	Uppsala	där	jag	har	
sommarjobbat	tre	somrar	i	rad	sedan	jag	tog	studenten	2016.	Jag	har	trivts	väldigt	bra	
och	får	frågan	varje	år	om	jag	vill	komma	tillbaka.	Mina	arbetsuppgifter	på	GE	har	främst	
varit	att	bereda	lösningar	och	sätta	ihop	kit	som	används	inom	forskning	och	utveckling,	
vilka	jag	sedan	har	kvalitetskontrollerat	enligt	bestämda	riktlinjer.		

Jag	har	även	varit	engagerad	i	olika	utskott	och	engagemang,	sedan	höstterminen	2017	
har	jag	varit	med	i	Tbi-sektionens	näringslivsutskott	där	jag	nu	är	vice	
närigslivsansvarig.	Jag	är	även	aktiv	i	sektionens	aktivitetsutskott	där	jag	ansvarar	för	
PR	och	info.		Jag	var	också	företagsvärd	för	ComlyIT	på	LARM	2018.	Jag	tycker	att	det	är	
väldigt	roligt	att	bidra	till	studentlivet	och	har	framförallt	tyckt	att	det	har	varit	roligt	att	
rikta	in	mig	mot	näringslivet,	men	nu	vill	jag	arbeta	mot	att	utbildningarna	på	LiTH	ska	
vara	så	bra	som	möjligt.		

Som	person	är	jag	strukturerad	och	har	en	positiv	grundinställning	till	det	mesta.	Jag	
tycker	även	att	det	är	roligt	att	lära	mig	nya	saker	och	utvecklas	inom	nya	områden,	
vilket	jag	tror	att	jag	kommer	få	möjlighet	till	på	LinTek.		

Med	hopp	om	positivt	svar,	
Hälsningar	Maria	Jakobsson	
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Samuel Erlands - München Hoben-General  
LinTeks Valberedning har valt att nominera Samuel Erlands till München Hoben-General.  
 
Samuel Erlands är en pålitlig, sansad och lyhörd person som är väldigt duktig på problemlösning. 
Han har tidigare meriter som Öl & Mat-ansvarig i München Hoben-kommittén, Tüsk, 
kommittén för Y-sektionens 45-årsjubileum och Driftgruppen på VilleValla, där han även var 
ansvarig för uppbyggnaden av restaurangköket i samband med VilleVallas flytt.  
 
Eftersom han varit dagsansvarig på VilleValla många gånger, har han lett olika arbetsgrupper 
genom stressade situationer. Med en brinnande passion för München Hoben och en personlighet 
som kan urskilja allvar från lek och inser vikten av båda, skulle Samuel Erlands bli en utmärkt 
München Hoben-General.  
 
Därför står LinTeks Valberedning bakom Samuel Erlands som München Hoben-General.  
 



SamuelErlands
Utbildning

Linköpings Universitet
Teknisk fysik och elektroteknik. Fjärde året.
Masterinrikting system på chip.

Lugnet Gymnasiet, Falun
Naturvetenskapsinriktning

Erfarenheter
München Hoben kommittén, 2018
Öl & Mat
Ansvarig för serveringen av mat och alkohol på München Hoben-området. In-
nebar bland annat planering, inköp och personalhantering.

VilleValla Pub, 2018-2019
Valberedningen
VilleValla pubs valberedning för tillsättningen av styrelsens för verksamhet-
såret 2019-2020.

VilleValla Pub, Feb 2017 - Mar 2018
Driftgruppen, Matansvarig
Driftgruppen ansvarar för dag-till-dag-verksamheten. Jag jobbade också
som dagsansvarig under en öppetkväll tre till fyra gånger i månaden. Som
dagsansvarig var jag arbetsledare för en arbetsstyrka på 5-9 jobbare samt är
serveringsansvarig.

Utöver att vara dagsansvarig under öppetkvällar var jag också matansvarig.
Det innebar uppsättning av menyer, planering av inköp samt uppföljning av
kontrollrutiner. Under min period bytte också verksamheten lokal och därmed
var jag och en kollega ansvarig för uppsättningen av det nya resturangköket.
Det innebar uppsättning av en helt nymeny, nya rutiner, inköp av ny utrustning
och mycket administrativt arbete.

Y45 kommittén, 2016
Mat- och dryckansvarig
Y45 var ett arrangemang för att fira Y-sektionens 45-årsjubileum där det an-
ordnades arrangemang för sektionens medlemmar under en veckas tid. Pos-
ten innebar främst att planera öl och mat men också vara med och planera
de andra aktiviteterna. Det anordnades bland annat en finsittning, kravall och
lunchföreläsning.

Falu kommuns sommarskola, Sommaren 2014 och 2015
Handledare
Handledare på Falu kommuns sommarskola under en treveckorsperiod
sommaren 2014 och sommaren 2015.

Last Updated on 28th October 2018

Kontakt
Björnkärrsgatan 7b,

Linköping.

070-310 52 99

samuel.erlands@gmail.com
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SamuelErlands
Personligt brev
Hejsan alla som läser det här! Mitt namn är Samuel Erlands. Jag är en 96a som läser fjärde
året på Ymedmasterinriktningen system on chip och jag söker posten somMünchen Hoben-
general!

När jag började mina studier på LIU var jag en blåögd gröngöling som kom direkt från gym-
nasiet. Nolle-P flög förbi, men jag mindes MH som en otroligt rolig kväll med ett folkhav av
människor och gött häng. Andra året gick jag på MH som fadder, då var det ännu roligare
eftersom allt inte var kaos som när man var nollan och man kunde njuta av stämningen mer.
Tredje året så arbetade jag i ett mattält för att langa ut pizza hela kvällen. Då fick jag en blick
bakom kulisserna och såg hur mycket arbete som låg bakom, men också många saker som
jag tyckte hade kunnats göras bättre. Så när det söktes kommittémedlemmar till 2018 års
MH så såg jag min chans att ta nästa steget och söka. Och nu, ett halvår senare, efter att ha
gjort MH, så är det dags för steget efter det, att bli nästa MH general.

Som person är jag väldigt lugn och sansad. Jag är bra på att lyssna på andra och sätta mig
in i deras problem, så att vi snabbt kan hitta en lösning. Jag tycker också att det är viktigt att
stötta varandra i en grupp, och ge beröm när någon har gjort nåt bra, hur litet det än må vara.

Under min tid här har jag hunnit med både ett och annat. Förutom att ha varit öl & mat under
MH18, så har jag även varit med och startat upp det nya resturangköket på VilleValla pub,
anordnat Y-sektionens 45års-jubileum och varit med i Alumniutskottet. Jag har alltid sett min
tid här på universitet som en möjlighet att utvecklas som person, samt att få träffa nya män-
niskor och inte bara lära sig ett yrke.

När jag var med och satte upp resturangköket på VilleValla pub så fick jag i princip ett kök
med maskiner och bänkar, inget mer. Jag fick lov att sätta mig in i allt, både administrativt
och praktiskt. Kontakt med företag och andra studenter, sätta upp nya rutiner, se till att alla
följde de regler som finns kring livsmedelshantering och mycket mer. Jag lärde mig mycket i
att ta eget ansvar och att se till attmänniskor gjorde det de skulle göra. Mycket av den erfaren-
heten jag fick då, samt undermitt halvår som öl &mat, tror jag kan användas somMH-general
och jag ser fram emot att få chansen att använda de erfarenheterna för att utvecklas som per-
son och som ledare av en grupp.

Mitt halvår inom Hoben har varit otroligt givande och roligt, där jag har lärt mig mycket i att
samarbeta i en grupp med olika erfarenheter och viljor. Att anordna en dagsfestival för 6000
besökare är bland det stressigaste och jobbigaste jag någonsin har gjort, men också det ro-
ligaste. Att få vara med i en grupp där alla har olika uppgifter men ändå samma mål, att
ett halvår i förväg bestämma saker som påverkar en först en timme innan öppning, och arb-
etsleda ett sjuttiotal människor - det är saker jag har tyckt har varit fantastiskt roligt.

Jag tycker att MH är ett av de bästa och viktigaste arrangemangen som anordnas på LIU, och
jag hoppas att ni ger mig chansen att göra MH ännu bättre!

Ha det bra!

Last Updated on 29th October 2018

Kontakt
Björnkärrsgatan 7b,

Linköping.

070-310 52 99

samuel.erlands@gmail.com
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Jakob Steneteg
Motkandidering
München Hoben-General



 

JULIA TIMAN 

 

JNV.TIMAN@GMAIL.COM 

 

076 339 07 23 

 

 
 
 

SPRÅKKUNSKAPER 
 

Svenska – modersmål 

Ryska – modersmål 

Engelska – flytande 

Tyska – goda kunskaper 

 
 

 

 
ARBETSLIVSERFARENHET 

KRIMINALVÅRDEN, ANSTALTEN SKÄNNINGE 
Augusti 2017- 

Kriminalvårdare 

KRIMINALVÅRDEN, HÄKTET SOLLENTUNA 
Mars 2017-Augusti 2017 

Kriminalvårdare 

LINKÖPINGS UNIVERSITET, STUDENTAMBASSADÖR 
Mars 2017- 

Representerar Linköpings universitet på mässor m.m. för att informera 
presumtiva studenter om universitetet 

LINKÖPINGS UNIVERSITET, 
STUDERANDEREPRESENTANT DISCIPLINNÄMNDEN 

April 2017- 
Representerar studentkåren StuFF på sammanträden samt konferenser 

vilka disciplinnämnden närvarar på 

ENIRO 118118, SÖKSPECIALIST 
Februari 2016-Augusti 2016 

Via telefon tillgodose kundens behov på ett sälj- och serviceinriktat 
sätt genom bl.a. sökningar i olika databaser och på internet 

GILI DIVERS, DYKINSTRUKTÖR 
Februari 2015-Januari 2016 

Guidea certifierade dykare, utbilda nya dykare samt informera om 
korallrev 

NATIONERNAS HUS, BARTENDER 
September 2013-September 2014 

Servering av mat, bartendering 

KOLMÅRDENS DJURPARK 
Säsongsvis Maj 2012-September 2014 

Restaurangbiträde, kassaredovisning, service, allmänna sysslor inom 
mat- och glassförsäljning 
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ÖVRIG INFORMATION 

 
Innehar B-körkort 

 

Vill verka för ett ännu bättre 
studentliv 

 

Kom trea på kårkickoff-quizet om 
LinTek 

 

 

 

REFERENSER 

NILS BJÖRKLUND 
München Hoben-general 2018 

070 248 14 85 

 

LINDA WILÉN 
Arbetsledare Kolmårdens Djurpark 

072 566 39 92 

 

UTBILDNING 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Pågående utbildningar 

Affärsjuridiska programmet med europainriktning tyska 
2016- 

Civilingenjörsutbildning maskinteknik 
2013- 

MIKAEL ELIAS GYMNASIUM I NORRKÖPING 
Gymnasieutbildning 

Naturvetenskapliga programmet 
2010–2013 

IDEELLA ERFARENHETER 

• Företags- och aktivitetsansvarig Juroday 2019 
• Säkerhetsansvarig München Hoben 2018 

Innebar ett nära samarbete med generalen och LinTek för att 
kunna genomföra ett så tryggt evenemang som möjligt 

• Valberedning LiU Water & Wind 2018 
• Första hjälpen-instruktör 
• Ordförande för dykutskottet i LiU Water & Wind 17/18 

Planerade utöver dykkurser även en resa till Thailand för 16 
studenter 

• Barnteaterledare 
• Museiguide 
• Språkcaféledare för Röda korset 

Kan kommunicera och lära ut även när alla deltagare pratar olika 
språk och inte förstår varandras 
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  Linköping 2018-10-23 
 
Hej Valberedning, Styrelse, och vem mer som nu läser, 

Beroende på ifall du har läst mitt CV eller inte, så kan du kanske redan mitt namn, men repetition 

är kunskapens moder (citat Helen Dannetun, varje gång disciplinnämnden sammanträder), så du 

får en ny chans att lära dig det: Julia Timan. Eftersom jag växte upp med tre syskon så är jag 

målmedveten och envis, men också bra på att delegera arbete, vilket jag tror är bra egenskaper att 

ha med sig i livet. Jag är också en strukturerad person som är trygg i sig själv, mycket av det har 

jag att tacka mina erfarenheter som dykinstruktör för: att kunna leda andra under vatten, när man 

inte kan prata, tror jag har hjälpt mig att bli en bättre ledare även på land. Jag började mina 

studier på LiU redan 2013, men tog två sabbatsår och började om 2016. Det innebär att jag hann 

vara besökare på München Hoben hela fyra gånger innan jag till slut sökte och kom med i 

kommittén, så arrangemanget ligger lite extra varmt om hjärtat. Nu vill jag ta det hela steget 

längre och bli General för München Hoben. 

 

I och med kommittéarbetet blev jag också introducerad till hur LinTek arbetar inifrån. 

Samarbetet inom kårledningen, och hur många olika delar det är som behöver klaffa för att vi 

studenter ska få en bättre studietid, tycker jag verkligen var intressant att få en inblick i. Självklart 

vet jag inte exakt hur arbetet fortlöper, men jag tycker mig ändå ha en bra bild av organisationen 

– en tillräckligt bra sådan för att vilja arbeta inom den. Just arrangemanget München Hoben är 

också väldigt speciellt, förutom Kalasmottagningen finns det inget liknande arrangemang under 

mottagningen: Där nollan och faddrar från alla fakulteter och två städer samlas och har det gott. 

Jag vill att alla ska minnas München Hoben som den bästa kvällen, på samma sätt som det är så 

jag själv minns det. 

 

Min post i München Hoben-kommittén 2018 var säkerhetsansvarig, alltså ansvarade jag för att 

arrangemanget skulle vara tryggt och välkomnande för alla. Jag valde att fokusera på 

förebyggande arbete, något som sedan utvärderades tillsammans med samtliga kårers studiesocialt 

ansvariga. Förmågan att ha en överblicksbild av projektet i rollen som säkerhetsansvarig tror jag 

kommer att vara till god hjälp även i rollen som general, eftersom generalsarbetet handlar om att 

stötta sina kommittémedlemmar. Min vision är att bibehålla festivalkänslan som flytten gav oss, 

men eventet behöver inte växa mer. Hur nästa år faktiskt kommer att bli kömässigt, 

besökarmässigt och så vidare, är upp till FuM att bestämma, men mitt jobb som General skulle 

likväl vara att genomföra ett München Hoben som folk minns och älskar. 

 

Ser fram emot att träffa er, 



 
  Linköping 2018-10-23 
 

Julia Timan 



Jakob Steneteg
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Anna Pohl Lundgren - Studiesocialt Ansvarig 
LinTeks Valberedning har valt att nominera Anna Pohl Lundgren till Studiesocialt Ansvarig.  
 
Anna är en social, hjälpsam och stabil person. Genom sitt engagemang som 
nolleuppdragsansvarig i Y-Fadderiet har hon en god inblick i Nolle-P och studentlivet. Hon är 
strukturerad och mån om att saker ska bli gjorda i tid. Hennes tid i fadderiet har gett henne 
erfarenhet av att hantera olika situationer och människor och hon är ödmjuk och alltid villig att 
prata tills en lösning som alla parter kan acceptera nås. Hon har en stark självkänsla och kommer 
att kunna fatta tuffa beslut i de situationer då det krävs.  
 
Annas samlade erfarenhet gör henne väl förberedd för rollen som Studiesocialt Ansvarig och hon 
kommer att vara redo att ta sig an utmaningen och göra sitt bästa för att utveckla både sig själv 
och arbetet.  
  
Därför står LinTeks Valberedning bakom Anna Pohl Lundgren som studiesocialt ansvarig.  
 



Anna Pohl Lundgren - CV 
 

   Utbildning 

 2017- 

Linköpings universitet 

Civilingenjörsprogrammet inom teknisk fysik och 

elektroteknik 

2014-2017 

Vretagymnasiet 

Naturbruksprogrammet, inriktning häst med 

naturvetenskaplig profil 

   Arbetslivserfarenhet 

2017 

Ambassadör för Jobba Grönt  

Anställd av Lantbrukarnas riksförbund samt Skogs- och 

Lantarbetsgivareförbundet till det rikstäckande projektet 

Jobba Grönt. Arbetsuppgifter innefattade bland annat 

föreläsningar och medverkan på mässor på olika platser 

i Sverige. 

 

Övriga anställningar 

● Hästskötare 

● Arbete inom trädgård 

  

   Föreningsengagemang 

2018 

Y-Fadderiet 18/19 

Nolleuppdragsansvarig 

Övriga erfarenheter 

 

Praktik 

Drygt 3 månader arbetsplatsförlagd praktik under 

gymnasietiden, inom Sverige såväl som utomlands. 

Kassör, Den Gröna Vägen UF 

UF-företagande med syfte att via föreläsningar inspirera 

ungdomar till engagemang inom grönt näringsliv. Detta 

ledde även till vidare anställning inom samma nisch. 

 

 

 

Egenskaper 

 
Jag är en person som med hög 

arbetsmoral och stort engagemang 

går all in i allt jag tar mig för. Jag är 

lättsam och enkel att samarbeta med, 

och tar oftast den roll i en grupp där 

jag känner att jag behövs mest, men 

trivs kanske som bäst i en ledarroll. 

Detta för att jag är diplomatisk, 

ansvarstagande och tycker om att ha 

en god överblick över gruppens 

arbete. 

 

Jag är nyfiken av mig och gillar att 

lära mig nya saker. Utöver det är jag 

ganska trevlig, något av en 

perfektionist, påhittig och rätt så 

härlig. 

Språkkunskaper 

Svenska som modersmål och flytande 

i engelska i såväl tal som skrift. 

Kontaktuppgifter 

Telefon: 0763-640 787 

Mail: annakristina.pl@gmail.com 
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Personligt brev för posten Mottagningansvarig inom LinTek      2018-10-28 
Anna Pohl Lundgren 

Personligt brev 
Mitt namn är Anna och jag pluggar för närvarande mitt andra år på Y. Jag kommer från början 
härifrån Linköping och är en rätt så trevlig, ganska rolig och lite finurlig person som gillar att vinna, 
diskutera filosofiska frågeställningar och att sjunga och lyssna på musik. Jag tycker också om djur 
och hästar i synnerhet, och har ägnat stora delar av mitt liv åt att rida och jobba i stall. 
 
Jag söker posten som Mottagningsansvarig eftersom mitt engagemang för mottagningen inte tagit 
slut, trots att Nolle-P har det. Mottagningsperioden är en tid med så otroligt mycket händelser och 
event, där Fadderierna gör enorma insatser för att de nya studenterna ska lära känna varandra och 
känna sig välkomnade. Där vill jag finnas med, och både möjliggöra och underlätta Fadderiernas 
arbete. 
 
Så, varför tror jag att jag lämpar mig för den här uppgiften?  
 
Jag är enkel att samarbeta med, är diplomatisk trots mycket åsikter, och tycker om att diskutera 
mig fram till den bästa lösningen. Däremot har jag inga problem att ta sista ordet om situationen 
kräver det. Jag är väldigt nyfiken av mig och har alltid tyckt att det är spännande att höra om hur 
Nolle-P fungerar på andra sektioner. Jag tror att min nyfikenhet kan kompensera för den korta tid 
jag gått på LiU, just för att jag har ett driv för att förstå och ta reda på hur saker hänger ihop. 
 
Jag märkte också under mitt år som YF att jag var bättre än de flesta på att förutsäga hur 
exempelvis ett gyckel eller något vi gjorde på klassrumsbesök skulle gå hem hos åskådarna, och 
jag upplever mig ha bra intuition och god känsla för vilka element som passar in under 
mottagningsperioden och inte. Som Nolleuppdragsansvarig är det, på grund av den stora 
variationen både i arbetsuppgifter och mellan varje enskilt uppdrag, otroligt viktigt att arbeta 
strukturerat och kunna hålla många bollar i luften. Men det är också viktigt att ha god känsla för 
människor och alltså, till exempel, kunna placera ut 160 personer på uppdrag utifrån en skämtsamt 
skriven enkät.  
 
Mitt främsta mål i arbetet som Mottagningsansvarig skulle vara att vara närvarande för 
Fadderierna. Jag kommer själv ihåg att jag, efter flera månader som Fadderist, fortfarande inte var 
helt säker på vem som var Mottagningsansvarig, och jag tror att just närvaron är viktig för att man 
ska se på MA som en resurs snarare än ett hinder. Att Fadderierna vet MA:s roll och hur just de 
kan dra nytta av mitt arbete och min kompetens känns som en förutsättning för ett gott samarbete 
utan oklarheter. 
 
Exakt hur tidskrävande posten som Mottagningsansvarig är tror jag är omöjligt uppskatta på 
förhand. Vad jag däremot vet är att jag är redo att lägga den tid som krävs för att det ska bli riktigt 
bra gjort. Efter mitt år som YF vet jag att jag både har de erfarenheter och det engagemang och 
driv som krävs för att klara av rollen som Mottagningsansvarig på ett otroligt bra sätt. Jag ser 
också detta som en fantastisk möjlighet till personlig utveckling, och ett roligt och givande sätt att 
fortsätta bidra till studentlivet på LiU. 
 
Vänliga hälsningar, 
Anna Pohl Lundgren 



Ellen Forsberg – Utbildningsansvarig  
LinTeks Valberedning har valt att nominera Ellen Forsberg till Utbildningsansvarig. 
 
Ellen är en sprudlande, strukturerad och tillmötesgående person. Hennes arbete som 
administrativ assistent på Linköpings Universitet har gett henne stor inblick i utbildningsfrågor 
och hur universitetet fungerar vilket kommer hjälpa henne i rollen som utbildningsansvarig. 
Efter hennes tid i LARM har hon även god insikt på hur LinTek fungerar. Hennes breda 
erfarenhet inom studentlivet som inkluderar klassförälder på I-sektionen, kassör för ESN och 
tryckansvarig för LARM tror vi kommer hjälpa henne att se problem från många olika synvinklar. 
Hennes brinnande intresse för nämnderna är något vi även tror kommer hjälpa på posten som 
utbildningsansvarig. 
 
Med sitt starka intresse och engagemang för utbildningsrelaterade frågor kommer Ellen vara en 
mycket kompetent person i posten som Utbildningsansvarig. 
 
Därför står LinTeks Valberedning bakom Ellen Forsberg som Utbildningsansvarig. 
 



Jakob Steneteg
Utbildningsansvarig



Arbetslivserfarenhet
jan-maj 2018 Administrativ Assistent, Linköpings Universitet 

Ansvarar för administrationen av tillgodoräkning av 
kurser från studenter som studerat utomlands.

aug 2017 Studymentor, Linköpings Universitet
Höll i upprop och flertalet informationspass för nya 
master studenter på universitetet. 

2015 IKEA Jönköping
Sommarjobb i restaurangen, kassaarbete, 
kontanthantering, städ, renlighet, kundservice.

2012 - 2014 McDonald’s A6 McDrive, Jönköping 
Extrajobb under gymnasietiden, kassaarbete, 
varumottagning, stresshantering. Under sista året var jag 
även handledare för nyanställda.

2010 - 2013 Anderssons Skor, Bankeryd
Extrajobb under helger. Lagerarbete, uppackning 
av varor, kundservice. Under somrarna fick jag stort 
ansvar och var oftast helt själv i butiken. 

Utbildning
2014 - pågående Civilingenjör Industriell Ekonomi 

Internationell - Spanska, Linköpings Universitet
Teknisk Inriktning: Bioteknik
Masterprofil: Logistik

2016 - 2017 Universidad de Chile, Santiago, Chile. 
Utbytesår. Alla kurser togs på spanska

2010 - 2013 Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping. 
Naturvetenskapliga Programmet

Övriga Meriter
2017 - 2018 feb Tryckansvarig, LARM - LinTeks 

Arbetsmarknadsdagar
Ansvarig för allt tryckt material och profilkläder. Mycket 
budgetarbete och samarbete med andra i projektgruppen

2015 - 2016 Kassör, Erasmus Student Network (ESN) Linköping
Budgetering, fakturering, kontanthantering, bokföring, 
administrativt arbete.

2015 - 2016 Klassförälder I-Sektionen 
Förtroende uppdrag att planera och genomföra 
välkomstperioden för nyantagna studenter på Industriell 
Ekonomi.

2014 - 2015 Kampanj och eventutskottet, Studentorkester 
Festivalen Linköping

2010 - 2011 Assisterande ledare, Bankeryds Basket P98-00

   Ellen Forsberg 
 Studievägen 9 C 931030 
 583 29 Linköping 

 073 697 06 30 
  
 ellen.alice.forsberg@gmail.com 

 Kort om mig 

En glädjespridande tjej som ursprungligen 
kommer från Jönköping i Småland. Jag är en 
lagspelare ut i fingerspetsarna och har ett stort 
sinne för humor. När jag inte pluggar eller 
engagerar mig i studentlivet så försöker jag att 
finna tid till att aktivera mig fysiskt och går gärna 
på hårda Bodypump pass. Jag är även lite av en 
serienörd och sena kvällar spenderas gärna i 
soffan framför diverse serier.   

 Språk 
  Svenska: Modersmål
  Engelska: Flytande
  Spanska: Mycket goda kunskaper i både 

       tal och skrift

Körkort
  Innehar B-Körkort, sedan maj 2012

Övriga Kunskaper
  Office-paketet : Mycket goda kunskaper
  ADA, MatLab: Baskunskaper

Referenser 
  Lämnas på begäran
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Hej!

Jag har tidigare engagerat mig inom LinTek, jag var Tryckansvarig under LARM 2018. 
Tryckansvarig kan tyckas inte vara den mest spännande posten, men på grund utav kontinuerliga 
problem med vår leverantör sattes både mitt tålamod och förmåga att lösa problem på prov 
ständigt. På grund utav att jag fått en liten inblick i LinTeks arbete genom LARM är jag nu 
intresserad över att få vara med på ett större plan genom exempelvis Utbildningsansvarig eller 
Studiesocialt ansvarig. 

Jag heter Ellen och pluggar mitt femte år till Civilingenjör i Industriell ekonomi med en internationell
inriktning på Linköpings Universitet. Under mitt tredje år befann jag mig på utlandsstudier i Chiles 
huvudstad, Santiago. Ett år där jag fått upptäcka och utveckla sidor hos mig själv, både personligt 
som professionellt. Ett år som jag antagligen kommer nämna ett antal gånger om man lär känna 
mig.

Jag tycker om en blandningen av både praktiskt och mer administrativt arbete, och jag är en 
ovanligt noggrann och strukturerad person. Jag gör till exempel allt från inköpslistor till budgetar i 
Excel, och jag ger alltid 100% vare sig det handlar om startsträckan eller slutspurten av ett projekt.

Under mina studier på Linköpings universitet har min analytiska förmåga utvecklats och på så sätt 
tackla alla olika typer av problem, inte bara akademiskt utan på även mer sociala plan. Då jag går 
internationell inriktning har jag lätt för språk och kan enkelt kommunicera på både svenska, 
engelska och spanska. Från mina tidigare arbetsplatser har jag utvecklat min förmåga att behålla 
lugnet, speciellt i stressiga situationer där arbetsbelastningen kunde vara hög under hela 
arbetspasset. Ofta har mina tidigare arbeten inneburit mycket kundkontakt där servicen varit det 
kritiska momentet. För att klara av ett sådant tempo och fortfarande ha ett leende på läpparna 
måste man vara effektiv, noggrann och tycka om att arbeta med människor, vilket jag tycker 
stämmer in på just mig!

I mina tidigare engagemang har jag fått mycket ansvar från mina medstudenter och jag upplevs
ofta som en lättsam person att ha och göra med. Jag är en människa som tycker om att arbeta i
grupp och har alltid haft lätt för samarbete, där jag tror jag haft stor nytta av alla lagsporter jag
spelade när jag var yngre. Men jag är en person som även tycker om enskilt arbete vilket jag
verkligen fick testa på under mitt år som kassör i ESN Linköping. Den största delen av mina
ansvarsområden var självständigt administrativt arbete med mycket ansvar och hantering av
dokument. Där jag inte heller kunde få jättemycket hjälp av andra i styrelsen utan besluten och
framförallt ansvaret att arbetet skedde kontinuerligt låg främst på mina axlar, vilket blev en roll som
jag trivdes med att ha.

Jag växte upp utanför Jönköping (Bankeryd för att vara exakt) där jag bodde med min familj tills jag 
bestämde mig för att börja studera i Linköping. Fritiden spenderas gärna på något träningspass, 
med vänner eller hemma framför en serie och ett 1000-bitars pussel på bordet.

Med vänliga hälsningar
Ellen Forsberg

Kårledningen 2019
Ellen Forsberg
ellen.alice.forsberg@gmail.com
073 697 06 30
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