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Postbeskrivning Köksmästare Vieriet (2 poster)

Brinner du för att skapa grymma fester på nationen? Vill du vara med i ett utskott med
fokus på att tacka alla hjältar som driver vår nation framåt? Då bör du söka dig till
Vieriet! Tillsammans med Hovmästaren är du ansvarig för att ge nationens jobbare en
härlig sittningsupplevelse med tema och tillhörande dekorationer, sånger – och
passande meny!

Som Köksmästare för Vieriet anordnar du var fjärde vecka en sittning för alla förmän
och tjänstemän som under de senaste två veckorna jobbat eller hållit i
alkoholrelaterade utskott. Sittningen börjar tidigare än - och körs parallellt med - våra
ordinarie sittningar och har stort fokus på dekoration, sånger och sammanhållning! Till
sittningen ska en tvårätters meny förberedas som ska hållas inom budget, med en
huvudrätt och en efterrätt.

Som Köksmästare i Vieriet är du med i ett utskott som arbetar för den interna
stämningen på nationen.

Det åligger dig som Köksmästare för Vieriet att:

● Förbereda och tillaga en tvårätters middag och se till att hålla dig inom gällande
budget.

● Genom att ha god kommunikation med hovet se till att alla får sina rätter och att
sittning avslutas i god tid.

● I samråd med din Hovmästare se till att maten är varm när den serveras till
gästerna.

● Skaffa tjänstemän till Din verksamhet för att få den att fungera.
● Ansvara för att ingen tjänsteman eller förman för kvällen dricker en enda droppe

alkohol under verksamhetsdagen. Detta inkluderar även tid som spenderas efter
verksamhet i verksamhetslokaler.

● Kontrollera leg och studentleg på samtliga tjänstemän.
● Städa efter din verksamhet och återställa lokalen i gott skick samt ställa tillbaka
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de saker du använt och flyttat mellan verksamhetslokalerna.
● Veckan efter din verksamhet delta på måndagsstädningen.
● Tillsammans med din hovmästare se till att alla era tjänstemän får gå på

vierisittning som tack för ert arbete.

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 jobba en

förmannasittning per termin, sitta i inskrivningen samt att hjälpa till med
nationens PR-spridning.

Sista ansökningsdag är den 12 december 2022.
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