
Nome: Jennifer Selock 
Jurisdição: Illinois  
Posição que aspira: Suprema Guia 
Qualificações das FJI:  

 Comitê organizador da Suprema Sessão 2022 
 Presidente do Comitê de inscrições da Suprema Sessão 2022 
 Membro do Comitê de Miss Filha de Jó Internacional 2021-2022 
 Past Honorável Rainha, Bethel #55 Pekin, IL 
 Past Grande Guardiã de Illinois 2019-2020 
 Past Honorável Rainha do Grande Bethel, 1999-2000 
 Past Guardiã de Bethel, Bethel #14 Elmhurst, IL 
 Jurisprudencia- Grande Conselho Guardião de Illinois 2021-2023 
 Presidente do Comitê de Comemorações do 100º  aniversário em Illinois 
 Membro do Comitê de Miss Filha de Jó Illinois 2021-2022 e Presidente em 2014 e 2016 
 Membro da Ordem Estrela do Oriente – há 25 anos 
 Membro de White Shrine of Jerusalem 

 

Narrativa: 

Como Grande Guardiã de Illinois, o lema do ano foi “Seja ousado, seja corajoso, seja VOCÊ!” Todos os 
esforços foram feitos para liderar com esse lema, principalmente entrando na pandemia. Adaptação à 
mudança; mover reuniões, atividades e eventos para virtuais; incluindo nossa Grande Sessão, provou que 
ser ousado e corajoso eram necessários para garantir a continuidade do funcionamento da Jurisdição. 
Pude ser eu mesma e mostrar aos outros quem sou com meu entusiasmo, positividade, habilidades 
organizacionais, gerenciamento de tempo e minha capacidade de usar o mundo em constante mudança 
das mídias sociais; isso continua a ser uma necessidade na comunicação e envolvimento com nossas 
Filhas. 

Eu gosto de poder continuar a desempenhar um papel ativo na vida de nossas Filhas, de participar de 
reuniões a instalações, não há nada mais gratificante do que ver uma Filha feliz e animada em vê-lo. 

Na minha vida profissional, passei os últimos 16 anos como assistente administrativo em uma empresa 
que está no mercado há mais de 100 anos. A empresa continua a honrar suas tradições e sua história, 
adaptando-se às necessidades e mudanças necessárias para permanecer relevante para o futuro. A visão 
deles se alinha com minhas próprias visões pessoais de que isso é necessário para que as Filhas de Jó 
Internacional continuem nos próximos 100 anos. Minha posição na empresa me ajudou a adquirir uma 
infinidade de habilidades; incluindo o conhecimento de como um negócio é executado com sucesso, 
marketing, planejamento de eventos, liderança e lealdade. Os últimos dois anos e meio também nos 
mostraram que as habilidades tecnológicas em evolução são essenciais para a sobrevivência em um 
mundo pós-Covid. 

Em uma nota pessoal, sou casada com meu marido, Daryl, há quase 19 anos, e somos pais orgulhosos de 
dois filhos adolescentes, Owen e Nolan. Tive muita sorte de ter seu amor e apoio em minha jornada pelas 
Filhas de Jó, que continuará se eu for eleita para este cargo. 

Estou animada para ver o que o futuro reserva para as Filhas de Jó Internacional e ficaria honrado se você 
me considerasse para este trabalho na Linha do Supremo Conselho Guardião. Juntos, PODEMOS fazer a 
diferença na vida de nossas Filhas!  


