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Nimi / Name

Sähköposti / Email

Haettava raativirka / Board position applied to

Miksi olet sopiva henkilö tehtävään? / Why are you suitable person for the position?

Lili Yin

lili.yin@aalto.fi

Excursiomestari / Head of Excursions

Moikka, nimeni on Lili Yin ja haluaisin hakea excursiomestarin paikkaa. Aloitin opintoni
vuonna 2016, joten neljäs vuosi on meneillään jo hyvää vauhtia. Olen tällä hetkellä
vaihdossa Kiinassa, ja palaan Suomeen tammikuun lopulla. Sen ajan, kun vielä olen poissa
Suomesta, aion tehdä kaiken mahdollisen etäältä, jotta en jää jälkeen niin koulussa kuin
kiltahommissakaan. Innostuin Puunjalostajakillasta jo ensimmäisenä kouluvuotenani ja
hainkin excumestariksi 2018. Silloin en virkaan päässyt, mutta olin Puumekanistikerhon
excursiomestarina, joten paikka ei ole ihan tuntematon minulle. Olen hyvä toimimaan
erilaisten ihmisten kanssa, eikä minulle tuota ongelmia ottaa yhteyttä ihmisiin niin
puhelimen kuin sähköpostinkaan kautta. Olen myös hyvä suunnittelemaan asioita sekä
pitämään aikataulusta kiinni. Tavoitteeni vuodelle on ylläpitää suhteita killan sekä
yritysten välillä sekä näyttää kiltalaisille ja mahdollisille uusille kiltalaisille kaikenlaisia
yrityksiä sekä työllistymismahdollisuuksia.
 
Hi, my name is Lili Yin and I'm applying for the Head of Excursions. I started my studies in
Aalto in 2016 so this is my 4th year of studying. Right now I'm in China doing my exchange
and will return at the end of January. While I'm still gone I will do everything possible from
here via internet, so that I won't be left behind in school nor guild activities. I got really
interested in our guild during my freshman year and I applied for this position in my
second year. Back then I didn't get it but I was the Head of Excursions of the Club of
Mechanical Wood, so the position isn't all too unfamiliar to me. I'm good with different
kinds of people and I don't have any kind of problem with contacting people, be it via
phone or email. I'm also good at planning things and keeping up with the schedule. My
goal for this year is to maintain Forest Products Guild's vast network with different
companies and show our members and possible new member different opportunities
one can have within our field.


