Namn: Felicia Ottosson

Det här är jag: Född och uppvuxen i Uppsala men är nu också redo att kalla mig
en riktig (engagerad) Uppsalaekonom. Vid sidan om mina studier i ekonomi
(som jag förövrigt är inne på termin tre i) så har jag en flexibel tjänst på Nordea
i deras kundtjänst. Har också hållit på med gymnastik under hela mitt liv, så
vid sidan om mina studier så älskar jag att göra detta eller nå annat aktivt som
att åka skidor.

Detta vill jag genomföra: Ett kontaktdagarna som aldrig tidigare! Tillsammans
med en taggad projektgrupp och nya moment under dagarna som exempelvis
paneldebatter eller mingel för sistaårsstudenter så tror jag att detta är möjligt.
Specifikt inom rollen med företagsansvar så vill jag kämpa för att få så många
företag som möjligt att deltaga på KD och hitta fler sponsorer för projektet.
Eftersom inte någon av Uppsalaekonomernas samarbetspartners i dagsläget
också är huvudsponsor eller sponsor för KD, som faktiskt är UEs största
projekt, så skulle jag vilja vara med och driva detta om jag fick möjligheten!

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Projektmedlem Buddysystem VT19
Deltagare LBW 19
Medarbetare Kontaktdagarna 19

Det här är mina övriga meriter:
Projektledare för EA Meets Singapore via Entrepreneurs Academy
Kundtjänstmedarbetare på Nordea (tidigare på kontor men nu i telefon)
Ledare på olika läger i Uppsala GF, KFUM och på Stadium Sports Camp

Projektledare för Kontaktdagarna, Budgetansvar
Namn: Louise Pettersson

Det här är jag: Jag är en 24-årig tjej som kommer från Vätternrundans hemstad,
Motala. Jag flyttade till Uppsala för snart ett år sedan för att läsa
ekonomiprogrammet. Som person är jag glad, ödmjuk, driven och jag älskar att
resa. Jag drivs av att hela tiden utvecklas som person och älskar därför att ta
mig an nya utmaningar. När jag inte är på eko, spenderar jag gärna tid med
mina vänner och tränar, men det jag gör bäst är nog att strecktitta serier.

Detta vill jag genomföra: Jag vill först och främst bibehålla intresset som finns
från föreningens medlemmar att engagera sig i projektet. Jag vill jobba tätt
tillsammans med projektgruppen och aktivt arbeta för att peppa och motivera
dem. Under årets upplaga av kontaktdagarna fanns det, enligt mig, en bra
representation från bank och revisionsyrket, men jag vill även att yrken inom
marknadsföring ska bli en lika naturlig och stor del av mässan. Slutligen
skulle jag också vilja undersöka om det är möjligt att göra kontaktsamtalen
tillgängliga för studenter som läser sina första terminer samt hur vi kan
förbättra i vårt miljöarbete.

Det här är mina meriter inom Uppsalaekonomerna:
Projektmedlem i Gräddgasquen HT19
Arrangemangsvärd Kontaktdagarna HT19

Det här är mina övriga meriter:
Reseledare, vintersäsong i Åre, kundtjänst och kassaarbete på
Länsförsäkringar samt Vadstena sparbank och larmoperatör på Verisure.

