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Queridos Delegados Votantes das Filhas de Jó Internacional
Meu nome é Allison Reed. Eu sou uma Past Honorável Rainha e Past Grande Guardiã da
Colúmbia Britânica, Canadá. Atualmente sou Guardiã Secretária do Bethel nº 21 Chilliwack e
acabei de terminar meu ano como presidente do Comitê de Jurisprudência do Grande
Conselho Guardião da Colúmbia Britânica. Gostaria de expressar meu interesse em deixar
meu nome para um cargo eletivo de três anos no Conselho de Curadores.
Sou elegível para um cargo no Conselho de Curadores, pois sou membro do Supremo
Conselho Guardião em virtude do fato de ser uma Past Grande Guardiã e atual CAV da
Província de British Columbia. Estou interessado em uma posição no Conselho de Curadores
para trabalhar com os outros membros para envolver em práticas de negócios inteligentes;
para atingir nossos objetivos, proteger nossos membros ativos e fortalecer nossa organização
para que continuemos por mais 100 anos. Como alguém que vive e trabalha fora dos Estados
Unidos, acredito que trarei uma perspectiva diferente ao Conselho ao pensar em nossas
Jurisdições localizadas em outros países.
Em meu trabalho atual como funcionário público no governo federal canadense, sou obrigada
a me comunicar efetivamente com diversas pessoas em várias plataformas. Passo muito
tempo interpretando políticas e legislações e dando explicações em linguagem simples aos
canadenses. Acredito que isso seria um recurso útil ao explicar as decisões para nossas Filhas
e adultos. Gosto de trabalhar em equipe e prospero em encontrar soluções para problemas.
Fui também responsável pela formação e apoio a novos colaboradores nos vários
departamentos em que trabalhei. Acredito que treinar e compartilhar conhecimento com as
pessoas de nossa equipe e aqueles que vêm atrás de nós é essencial para o crescimento e
consistência contínuos. Estou confiante de que essas qualidades, juntamente com meu
compromisso com o trabalho, serão um trunfo para o Conselho.
Obrigado por me considerar para esta posição.
Sinceramente,
Allison Reed
Allisonsews@gmail.com
(604)755-3271

