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Nomineringstext Tindra Englund
Lundagårds valberedning har valt att nominera Tindra Englund till
webbredaktör för Lundagård verksamhetsåret 16/17.
Tindra Englund har varit en aktiv medarbetare på Lundagård sedan två terminer
och sitter sedan hösten 2015 i tidningens redaktion. Hon har ett brinnande
engagemang för Lundagård och anser att tidningen genom sitt granskande arbete
spelar en mycket viktig roll för Lunds studentliv, och det är någonting som hon
vill fortsätta värna.
Tindra har en gedigen journalistisk erfarenhet med både en kandidatexamen i
journalistik samt praktisk erfarenhet från Lundagård, men även Dalarnas
tidningar och HD/Sydsvenskan. På Dalarnas tidningar fick Tindra prova på
roller som multijournalist, webbredaktör och nyhetschef. På Lundagård har
Tindra dessutom gjort ett större reportage från Lesbos med fokus på de
studenter som åkt ned mitt mellan tentor och examinationer för att hjälpa till
med mottagandet av flyktingar.
Tindra har, förutom sin examen i journalistik, en kandidatexamen i Freds- och
konfliktstudier från Malmö högskola och en magisterexamen i Global Political
Studies Malmö högskola. Hon har dessutom läst Afrikas moderna historia vid
Linnéuniversitet och organisationsteori och ledarskap vid Halmstad högskola.
Utöver tidningens djupgående och granskande arbete ser Tindra ett värde i de
snabba nyheterna. Detta är någonting som hon själv tycker är viktigt och hon
jobbar gärna med hög puls. Med erfarenheter från stressiga arbetsmiljöer från
tidigare (både till sjöss och från kök) tror valberedningen att Tindra kommer
vara utmärkt i rollen som webbredaktör där snabba deadlines och hög puls är
centralt.
Webben är någonting Tindra vill jobba med för att utveckla, både utseende- och
innehållsmässig. Med spännande idéer, såsom mer tvåvägskommunikation eller
webb-tv, i kombination med hennes kunskap i ett antal program såsom Adobe
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Premiere Pro, Photoshop, Wordpress och InDesign tror valberedningen att
Tindra kommer att göra Lundagårds webb till en nyhetskanal i framkant.
Förutom tidningens webbinnehåll vill Tindra också se över tidningens målgrupp,
inte minst då de internationella studenterna och se över lundagard.net. Med egna
erfarenheter som utbytesstudent sympatiserar hon med den utsatthet de befinner
sig i och det behov av samhörighet man har som utbytesstudent.
Med hennes positiva attityd och ledarerfarenhet som kökschef tror
valberedningen att Tindra kommer vara utmärkt för att ta emot nya och nyfikna
studenter och på ett tryggt sätt lotsa dem genom sin journalistiska karriär på
Lundagård. Tindra vill som redaktör engagera och inspirera och göra Lundagård
till en ännu mer självklar gemenskap och plats för studenter att växa som
skribenter.

I tjänsten,
Filippa Wieselgren
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