Nationens heltidsanställda tar en paus från studierna och ägnar alla sina dagar på nationen under antingen ett
helt år eller endast en termin, oftast för de medlemmar som varit med om ett och annat så brukar de kliva på för
att ta på sig riktigt ansvar ibland för första gången i sitt liv. Som heltidsanställd gör man mycket jobb och mycket
kul som en endast kan förstås när man själv upplever det. Heltidsanställda förväntas vara arbetsledare och
representanter för nationen utåt och utför en stor variation av arbetsuppgifter.

The nation’s full-time officials take a break from their studies and spend all their free days on the nation during
either an entire year or only for a semester, often for the members who’ve done some work at the nation before
and feel ready to take on more responsibility, sometimes for the first time in their life. As a full-time official you
do a lot of work and a lot of fun, something you only fully understand when you’re in it. Full-time officials are
expected to be leaders and representatives for the nation outwardly, and perform a great variety of tasks.

Förste kurator

First curator
Mandatperiod: 01/01 – 12/31
Väljs på höstens första lagtima landskap
Is elected on the first autumn Landskap
Som Förste kurator är du en av nationens heltidsanställda. Tillsammans med de övriga heltidarna är
du övergripande ansvarig för nationen och dess verksamheter. Dina huvudsakliga ansvarsområden
innefattar bland annat medlemsfrågor, fastigheten, kontakt med myndigheter, ansvar för föreningar,
funktionärer, ledamöter och alla nämnder. Förste kurator är dessutom ansvarig för att representera
nationen, både internt och externt. Du bör ha god kännedom om nationen och tidigare
nationsengagemang.

As First curator you work full-time at the Nation. Together with the other full-timers you are overall
responsible for the nation. Your main responsibilities are membership questions, the nation building,
contact with authorities and responsibility of associations, volunteers and all committees. The First
curator also represents the nation, both inside and outside GH. Good knowledge of the nation is
encouraged. Knowledge of the Swedish language is required.

Andre kurator

Second Curator
Mandatperiod: 07/01 – 06/30
Väljs på vårens första lagtima landskap
Is elected on the first spring landskap
Som Andre kurator är du en av nationens heltidsanställda. Tillsammans med de övriga heltidarna är
du övergripande ansvarig för nationen och dess verksamheter. Som Andre kurator har du det
övergripande ansvaret för nationens ekonomi och våra likvida medel. Dina
huvudsakliga arbetsområden innefattar löpande bokföring och redovisning, utbetalning av löner och
fakturering. Tillsammans med Förste kurator är du den som representerar nationen både på
nationen och utåt. Du är också ledamot i nationsstyrelsen, ekonominämnden, valnämnden och
kulturnämnden. Du bör ha god kännedom om nationen och ett tidigare nationsengagemang.

As Second Curator you work full-time at the nation. Together with the other full-timers you have the
overall responsibility for the nation. As Second Curator you have the main responsibility for the
nation’s economy and liquid assets. Your main field of work include accounting and booking, paying
salaries and billing. Alongside the First Curator you represent the nation both towards the nation
members and outwards. You are also a member of the Board, the Committee of Economy, the
Committee of Election and the Committee of Culture. Good knowledge of the nation and previous
nation-engagement are required. Knowledge of the Swedish language is required.

Tredje kurator

Third curator

Mandatperiod: 08/01 – 05/31
Väljs på vårens första lagtima landskap
Is elected on the first spring landskap
Som Tredje kurator är du en av nationens heltidsanställda. Tillsammans med de övriga heltidarna är
du övergripande ansvarig för nationen och dess verksamheter. Dina huvudsakliga ansvarsområden
innefattar ansvar för de dagliga verksamheterna, personalen i de dagliga verksamheterna,
löneredovisningar, inköp av förbrukningsvaror, ansvarig för nationens släpp efter gasquer. Tredje
kurator är dessutom chef och ansvarig för nationens klubbverk samt sitter med i nationens styrelse,
valnämnd och kulturnämnd. Du bör ha god kännedom om nationen och tidigare
nationsengagemang.

As Third curator you work full-time at the Nation. Together with the other full-timers you are overall
responsible for the nation. Your main responsibilities are responsible for the daily activities, staff in
the daily activities, payroll accounting, and purchase of consumables, responsible for the
nation's clubs after gasques. The Third curator is also leader and responsible for the
nations klubbverk. Good knowledge of the nation and previous nation-engagement
required. Swedish language knowledge required.

Köksmästare

Kitchen master
Mandatperiod: 01/01 - 05/31
Mandatperiod: 15/08 – 12/31
Väljs på vårens och höstens första lagtima landskap
Is elected on the first spring and autumn landskap
Heltidsanställd på nationen. Ansvarar för att Miljö och Hälsas lagar och regler efterföljs. Ansvarar för
redovisning av bar-, pub-, pant- och matlagren, samt för inköp av mat, läsk, öl, vin och sprit. Ansvarar
för uträkning av matkostnad, samt för inventering av matlagret varje månad. Har tillsammans med de
andra heltidsanställda ansvar för att den löpande verksamheten sköts. Förväntas hålla köket rent och
snyggt, samt dess kylar och frysar. Ansvarar för kostnadsberäkning av mat inför gasquer, puben och
liknande.

Full time employee at the nation. Is responsible that the”Enviroment and Health”-laws and –rules
are obeyed. Is responsible for accounting for the bar-, pub-, pawn- and food inventory, as well as for
purchasing food, soda, beer, wine and liquors. Has, together with the other full timers, responsability
that the operating activites is managed. Is expected to keep the kitchen, the fridges and the freezers
clean and organized. Is responsible for cost accounting for ”gasques”, the pub and similiar activities .

Hovmästare

Rental manager

Mandatperiod: 01/01 – 06/15
Mandatperiod: 08/01 – 12/31
Väljs på vårens och höstens andra lagtima landskap
Is elected on the second spring and autumn landskap
Heltidsanställd på nationen. Får arvode för sitt arbete. Är ansvarig för nationens
uthyrningsverksamhet, vilket bl.a. innefattar kontakt med kunder, kontraktsskrivning, planering och
genomförande av uthyrningar, redovisningar samt hitta personal. Har tillsammans med de andra
heltidsanställda ansvar för att den löpande verksamheten på nationen sköts.

Full time employee at the nation. Receives a monthly salary. Responsible for the nation’s rentals,
including, amongst other things, keeping contact with customers, signing contracts, planning of, and
working at rentals, writing reports and finding staff. Together with the other full-timers responsible
forthe nation’s daily activities.

