LUNDS NATION
Måndag 2 december 2019

___________________________________________________________________________

Postbeskrivning Lunchförman (12 poster)
Som lunchförman håller Du i ett av de absolut skönaste utskotten på nationen
och ansvarar du för att ca 60 hungriga studenter får god mat var tredje vecka.
Det finns stor frihet att välja vad du vill tillaga och du behöver inte ha särskilt
mycket förkunskaper. Att vara lunchförman är ett utmärkt sätt att lära sig mer
om nationen och hur den fungerar. Är du taggad på att laga din favoritlunch på
Penthouse tillsammans med ett tjänstemannalag i höst? Sök då posten som
Lunchförman och ta chansen att bli del av Lunds Nations härliga förmannakår!
Skriv gärna med i din ansökan om du önskar en specifik veckodag
Det åligger dig som lunchförman att:
●
●
●
●

●
●
●
●

●

Var tredje vecka servera lunch till ungefär 60 personer klockan 12.15 där
vegetariskt alternativ ska erbjudas.
Planera i god tid och skicka in beställning måndagen veckan innan din
verksamhet.
Senast söndagen innan din verksamhet lägga in i veckomenyerna vad
du kommer servera.
Se till att lokalen är trevlig och välkomnande och att det finns sittplatser
för ca 50-60 gäster. Under sommarhalvåret se till att det finns sittplatser
på balkongen om vädret tillåter.
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.
Veckan efter din verksamhet delta på måndagsstädningen.

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.
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● Sköta de allmänna förmannauppgifter som föreligger så som att sitta i
inskrivningen samt jobba en förmannasittning per termin.
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