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LUOTTAMUSTEHTÄVÄT 

PESTIKOHTAINEN KYSYMYS

Moikka rakkaat warranttilaiset! <3 Minun nimeni on Dariush
Rahim, olen 21-vuotias toisen vuoden tuotantotalouden opiskelija
kaupan puolella. Olen ehdolla Warrantin varapuheenjohtajaksi ja
koulutuspoliittiseksi vastaavaksi vuodelle 2023. Edunvalvonta on
lähellä sydäntäni ja olen myös onnekseni päässyt tekemään
edunvalvontaa monella eri tavalla, monissa järjestöissä ja
järjestöjen hallituksissa. 

Minulle on äärettömän tärkeää olla edunvalvoja, joka valvoo
jäsentemme etuja opiskeluissa, työelämässä ja vapaa-ajalla.
Kopona tavoitteenani on saada aktivoitua pääainekerhojen
toimintaa. Aion myös kasvattaa kiinnostusta palautekyselyjä
kohtaan, jotta saamme kehitettyä opetuksen laatua, kurssien
sisältöä sekä vaikuttaa esimerkiksi hybridimallin toteuttamiseen.  

Varapuheenjohtajan roolissa tärkein tehtäväni tulisi olemaan sekä
puheenjohtajan avustaminen että hallituksen jäsenten
auttaminen heidän projekteissaan. Varapuheenjohtajan pestiin
kuuluu myös maisterijaoston johtaminen yhdessä operatiivisen
vastaavan kanssa. Yhtenä maisterijaoston vetäjistä, tavoitteenani
on jaostolaisten kanssa saada integroitua tulevat alumnit
Warranttiin. Täten saamme myös aktivoitua alumnitoimintaa. 

Haen varapuheenjohtajaksi ja koulutuspoliittiseksi vastaavaksi,
koska minulla on suuri halu olla mukana kehittämässä Warrantin
toimintaa. Haluan viedä opiskelijoilta saatua palautetta eteenpäin
yliopistolle sekä eri sidosryhmille ja täten vahvistaa
kauppatieteellisen alan laadukasta opetusta Vaasan yliopistossa.
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Koulutuspoliittisena vastaavana, yksi tärkeimmistä tavoitteistani
edunvalvontajaoston kanssa vuodelle 2023 on
pääainekerhotoiminnan aktivointi ja kasvattaminen. 
Tapoja aktivoida pääainekerhoja on monia. Warrantilla on
kahdeksan pääainekerhoa, joista vain kaksi on järjestänyt yhden
tapahtuman tänä syksynä. Jos tulen valituksi tähän pestiin,
järjestän  vuoden alussa tapaamisen jokaisen pääaineen
yksopedien kanssa. Kävisimme läpi pääainekerhojen tilanteen,
jonka jälkeen etsisimme yhdessä jokaiselle pääainekerholle
motivoituneen tiimin. Tulen myös olemaan pääainekerhojen
tukena koko vuoden ja autan heitä järjestämään tapahtumia.

Minun tärkeimmät ominaisuudet varapuheenjohtajana on tahto
kehittyä, oppia uutta, tiimitaidot sekä yhteistyökyky. Olen myös
helposti lähestyttävissä, joka on erittäin tärkeä ellei tärkein
ominaisuus varapuheenjohtajassa

Nähdään haastatteluissa! <3
Dariush Rahim 


