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Postbeskrivning: Sponsförman (1 post)

Som nation strävar vi ständigt för att utvecklas och förbättras. Detta innebär att
kontinuerlig finna nya möjligheter och skapa relationer. Det är Sponsförmannens
arbetsuppgift att forma både korta och långsiktiga relationer med andra organisationer
och företag i syfte att utföra ett utbyte som tjänar nationen. Posten innebär även att
vårda och vidareutveckla de relationer vi redan har med företag och andra
organisationer. Så älskar du networking och vill inkludera företagskontaker i ditt
förmannaskap ska du absolut söka Sponsförman.
Du jobbar under ledning av PQe.

Det åligger dig som Sponsförman att:

● Hittar relevanta kontakter, samarbeten och potentiella sponsorskap i samråd
med PQe.

● Vårda och utveckla de relationer med sponsorer vi redan har.
● Inför större event, exempelvis novischperiod, Finnfesten och Vårfesten, finna

relevanta och gynnande sponsorer.
● Etablera kontakt och förbered samarbeten som kan gynna nationens olika

verksamheter, exempelvis för Idrottsutskott.
● Tydligt förmedla till sponsorer vad vi kan erbjuda dem i en så kallad byteshandel

av tjänster.
● Dokumentera och loggföra de kontakter och samarbeten som redan finns samt

de nya som tillkommer under terminens gång
● Jobba kontinuerligt med kuratel och relevant mästare för att knyta an så

relevanta och bra relationer som möjligt för nationen.

Det åligger dig som förman på Lunds nation att:
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● Delta vid uppstartsmöte, säkerhetsgenomgångar och andra utbildningstillfällen.
● Närvara vid nationens städdagar (2 per termin).
● Delta vid uppföljningsmöte med kuratelet.
● Delta vid utvärderingsmöte med seniors.
● Sköta de allmänna förmannauppgifter som föreligger såsom att sitta i

inskrivningen samt jobba en förmannasittning per termin.
● Arbeta med att utveckla din post genom att skriva ett testamente.

Sista ansökningsdag är 2021-05-08
Ansökan hittar du på www.lundsnation.com/ansokan
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