
Valbroschyr     Ordförande för Näringslivsgruppen

Verksamhetsperiod: 17:a maj – 30:e april

Väljs: 17:e mars

Vad är Ordförande för NLG?

Som ordförande för NLG har du ansvaret för företagskontakten och alumniverksamheten på

sektionen. Ordförande ska ha koll på avtal och ekonomi kring företagssamarbeten, se till att

anordna evenemang, marknadsföra företag och tjänster samt representera sektionen på THS

näringslivsråd. Ordförande är även en del av PNS och ska hjälpa andra nämnder med

företagskontakt om det behövs.

Det här säger tidigare innehavare om posten:

“Näringslivsgruppen är vår sektions arbetsmarknadsgrupp och vi fungerar som en länk

mellan studenter och företag. Som ordförande för näringslivsgruppen får du möjlighet att

tillsammans med ditt team anordna både stora och små event samtidigt som du skapar

värdefulla kontakter med både företag och studenter. Det är en mycket lärorik men

framförallt rolig post. Sök sök sök!!!”

- Rosetta Maglio, Ordförande för NLG 2021/2022

“Posten som Ordförande för Näringslivsgruppen är utmanande och otroligt rolig. Du får vara

med om att bygga upp ett team, dela ut ansvarsområden och leda gruppen. Du koordinerar

även företagsevent, vilket innebär att planera, organisera och samordna eventen i sin helhet.

Det är fantastiskt kul och du utvidgar ditt nätverk genom att knyta kontakter med företag,

men även med andra studenter inom sektionen. Dessutom lär du dig att prata inför grupp

och våga ta plats, vilket jag personligen tyckte var läskigt i början, men det får en att

utvecklas både som person och ledarskapsmässigt. Visst kräver det en del tid och ansvar,

men det är samtidigt en grymt kul och lärorik erfarenhet, som du har med dig hela livet! “

- Mathilda Brandt Öberg, Ordförande för NLG 2020/2021



”Jag har varit med i NLG sedan 2016 och under mina år har jag jobbat med lite allt möjligt,

från studentambassadör till projektledare. Men det som har varit mest spännande och

utmanande med att vara just ordförande är att man lär sig mycket om sig själv som ledare

då ens egna ledarskapsförmågor sätts på prov. Du får här en gyllene möjlighet att utveckla

dig själv och den erfarenheten som du får med dig är något som du kan vara stolt över att ha

på CV:et. Även om det kan upplevas vara tufft att tackla rollen som ledaren för en grupp, så

arbetar man i slutändan tillsammans och i NLG kan jag garantera dig att du får ett

fantastiskt team att jobba med!”

- Martin Tran, Ordförande för NLG 2019/2020

Intresserad?

Maila valberedningen på val-mit@ths.kth.se med din ansökan senast den 12:e maj!

Du kan även hitta mer information om hur man kandiderar till poster och om hur val går till

på sektionen på mit-kth.se/valberedningen/kandidera.

http://mit-kth.se/valberedningen/kandidera

