Kandidaturtext till Lundagårds styrgrupp
Mitt namn är Ida Thörnqvist jag är 22 år gammal och kom till lund höstterminen 2014. I två år
studerade jag Ekonomi Kandidatprogrammet på ekonomihögskolan i Lund, parallellt med mitt
engagemang i studentlivet och extrajobb som bland annat ekonomi assistent. Hösten 2016 pausade
jag mina studier vid ekonomihögskolan och började istället plugga juridik, samtidigt som jag sitter
som styrelsemedlem i LundaEkonomernas styrelse på halvtid.
Jag har goda erfarenheter när det gäller ekonomi, både från min utbildning men framförallt från
arbetslivet. Jag har arbetat som ekonomiassistent i fem år och gjort allt från fakturahantering och
löpande bokföring till bokslut och löneadministration. Jag har stora erfarenheter från budgetarbete
från tidigare arbetsplatser samt nuvarande, det vill säga LundaEkonomerna. I dagsläget studerar jag
andra terminen vid juristprogrammet och har tidigare läst juridisk översiktskurs. Jag har
grundläggande kunskaper gällande avtalsrätt från min utbildning men framförallt från mitt arbete
som ekonomiassistent. I och med att jag även arbetade som löneadministratör var det mitt ansvar att
se regelbundet se över anställningsavtalen och uppdatera dessa. Det var även min uppgift att
Under mina år i Lund har jag spenderat större delen av min tid med att engagera mig. Jag har gjort
allt från att staffa på LundaEkonomernas arbetsmarknadsdagar till att vara projektledare för
LundaEkonomernas del i projektet Bästa Festen, där jag aktivt arbetat med kulturella förändringar.
Jag har även varit förman på Västgöta Nation. Mitt nuvarande engagemang inom
LundaEkonomerna har gett mig en bredare syn över Lunds studentliv och vikten av att ha en väl
fungerande studenttidning. Som styrelseledamot är jag van vid att arbeta med rekrytering och i olika
arbetsgrupper. Jag är van vid att snabbt sätta mig in i nya frågor och tycker det är genuint roligt med
frågor gällande Lunds studentliv.Under gymnasietiden var jag skribent vid min gymnasieskolas
tidning vid enstaka tillfällen och var även redaktör vid skoltidningen under mellanstadiet. Jag är väl
medveten om att Lundagård är en betydligt större tidning, men jag har erfarenhet från redaktionellt
arbete.
Jag hoppas ni väljer mig till Lundegårds styrgrupp. Jag tror jag hade gjort ett bra arbete och jag är
övertygad om att jag inte kommer göra er besviken.
Vänliga hälsningar
Ida Thörnqvist

