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Postbeskrivning Jazzutskottet (5 poster)

Jazzutskottet är ett av nationens äldsta utskott. Som förman för detta
anrika utskott ser du till att jazzklubben Stardust blir mätta och trivs
när de är här på besök fyra gånger per termin. Du som har tålamod, är
serviceminded och är duktig på antingen matlagning, servering eller
på att blanda drinkar ska söka dig till jazzen! Jazzen jobbar med höga
förväntningar både från jazzstyrelsen såväl som gästerna och här
behövs du som är beredd att jobba hårt för att nå dem.

Det åligger hela Jazzutskottet att:

● Närvara vid onsdagsmöten för att planera inför jazztillfällena.
● Veckan efter din verksamhet delta på måndagsstädningen.

Det åligger en Hovmästare (2 st) i Jazzutskottet att:

● Förbereda inför en jazz enligt instruktioner från Jazzstyrelsen.
● Ansvara för att dukningen och serveringen av mat och dryck

genomförs på ett bra sätt.

Det åligger en Köksmästare (2 st) i Jazzutskottet att:

● Inför en jazz förbereda och tillaga en fisk- och en
kött-innehållande huvudrätt samt efterrätt och osttallrik.

● I samråd med hovmästaren se till att maten når gästerna varm.

Det åligger en Barmästare (1 st) i Jazzutskottet att:

● Förbereda baren och se till att gästerna kan beställa sin önskade
dryck och få den på ett smidigt sätt.

● Inför varje jazz köpa in vin som kompletterar köksmästarnas
meny.

● Förberedelser för sittningen innefattar utvägning av öl, cider, vin,
snaps samt ett litet sortiment av spritdrycker.

● Sköta garderobsverksamheten under jazzkvällen
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Det åligger dig som förman på Lunds nation att:

● 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

delta vid uppföljningsmöten, städdagar, specifika
inskrivningstider samt jobba en förmannasittning per termin.

Sista ansökningsdag är 12 december 2022.
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