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Postbeskrivning Förman Brunchen (3 poster)
Posten som brunchförman är perfekt för dig som gillar helgmorgnar och att fixa
mycket god mat. Du har alltså ansvar att se till att en lockande brunchbuffé
dukas fram var tredje helg. Är du taggad på att göra Lunds nations
helgmorgnar till det bästa valet för brunchsugna studenter i höst? Ange gärna i
ansökan vilken dag du vill ha! Sök då posten som brunchförman och ta
chansen att bli del av Lunds Nations härliga förmannakår!
Det åligger dig som brunchförman att:
● Förbereda en matig och god brunchbuffé med ett flertal alternativ till ca
50 personer som ska serveras 12.00 (..) var tredje lördag.
● Se till att lokalen är trevlig och välkomnande och att det finns sittplatser
för ca 50 gäster. Under sommarhalvåret se till att det finns sittplatser på
balkongen.
● Skaffa tjänstemän till Din verksamhet för att få den att fungera.
● Ta betalt av SAMTLIGA gäster.
● Kontrollera studentleg på SAMTLIGA gäster samt tjänstemän.
● Städa efter din verksamhet och återställa lokalen i gott skick samt ställa
tillbaka de saker man använt.
Det åligger dig som förman på Lunds Nation att:
● Delta på veckostädningen veckan efter Din verksamhet.
● Delta på utvärderingsmöte tillsammans med seniors.
● Delta vid uppstartsdagarna, den workshop som är kopplad till din post,
säkerhetsgenomgångar och andra utbildningstillfällen.
● Sköta de allmänna förmannauppgifter som föreligger så som att delta
vid uppföljningsmöten, städdagar, affischeringsdagar, specifika
inskrivningstider samt jobba en förmannasittning per termin.
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