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PERFIL

EXPERIÊNCIA

O que há para saber sobre mim???
Eu amo essa organização. Entrei para
as Filhas de Jó em 1994. Como
membro ativo, ocupei vários cargos
de liderança nos níveis local e
estadual. Em meu Bethel de origem,
ocupei muitos cargos e presidi como
Honorável Rainha três vezes. Como
Membro de Maioridade, fui recebida
de volta ao meu Bethel de origem
para servir como Guardiã Secretária.
Ocupei vários cargos nos níveis de
GCG e SCG, incluindo o de
Presidente do ritual do Missouri e
competições de Artes Cênicas. Fui
Presidente do Comitê de nossa Miss
Missouri e ajudei no Concurso de Miss
Internacional quando foi realizado em
St. Louis.
Os membros das Filhas de Jó são meu
"Porquê". Por que continuo fazendo
parte dessa organização incrível.
Nossos membros me empurram para
ser melhor e fazer melhor por elas. Sou
inspirada por suas ações. Desejo
continuar minha jornada com cada
um de vocês, representando a
Ordem para nossos maravilhosos
membros.

Co-Presidente do Comitê de Liderança do Supremo
De Agosto de 2019 até hoje
Trabalhei com o comitê para criar Apresentações de Liderança a
serem realizadas virtualmente ao longo do ano.

CONTATO
FONE: 314-973-6524
E-MAIL: Momkatie.mojdi@gmail.com

OCUPAÇÃO
Edward Jones- Gerente de Escritório

EDUÇÃO

Linha Executiva da Grande Guardiã do Missouri
De junho de 2017 até junho de 2022
Grande Dirigente de Cerimônias 2017/2018: Auxiliei na Promoção e
liderei o Programa das Abelhinhas.
Grande Guia 2018/2019: Líder de Promoção. Eventos organizados em
todo o Missouri. Alguns se tornaram eventos anuais.
Vice-Grande Guardiã 2019/2021: Trabalhei com a Grande Guardiã
sempre que necessário. Ajudei a organizar os Fóruns virtuais durante a
pandemia.
Grande Guardiã 2021/2022: Trabalhei com “Bethéis” em todo o
estado, concentrando-me nos membros e outras circunstâncias
imprevistas. Continuei com os Fóruns virtuais para ajudar a
comunicação entre todos os Bethéis
Secretária/Tesoureira do Grande Bethel
De junho de 2016 até junho de 2018
Trabalhei com o Grande Bethel para garantir a ordem financeira
adequada. Atualizei o sistema financeiro do Grande Bethel. Auxiliei a
linha eleita do Grande Bethel com orçamentos e planejamento de
nossa Mini-Sessão anual. Mantive registros financeiros e de
participação de todos os eventos. Auxiliei onde era necessário.
Patrocinadora do Clube de Oficiais de Linha da Região de St. Louis De
Janeiro de 2013 a Janeiro de 2015
Trabalhei com os “Bethéis” da região de St. Louis para ajudar a
construir relacionamentos e compartilhar eventos da gestão. Estatuto
atualizado com a Presidente do Clube e seu comitê.
Guardiã de Bethel do Bethel #12 St. Louis, MO
De junho de 2010 a junho de 2014
Trabalhei com nosso Conselho para garantir que nossos membros
fossem atendidos e recebessem ampla orientação para crescer em
nosso Bethel.

Bacharel em Psicologia em 2023
Associada em Com. PR/Adv

PORQUE AS FILHAS DE JÓ?

HOBBIES

Enquanto continuamos esta jornada navegando por águas desconhecidas,
quero ajudar a garantir que nossas jovens sejam ouvidas. Quero pavimentar
novos caminhos, respeitando nossas tradições e ideais que mantemos.
Mudança pode ser uma palavra assustadora, mas quando trabalhamos juntos
com confiança, podemos criar um futuro mais forte e mais unido para todas as
gerações das Filhas de Jó.

Vocalista Líder da K.L.U.B
(Banda Katie Louise Underwood)
Leitora Ávida (Harry Potter Nerd)
Aninhar-me com meus 2 cachorros
(Fantasma e Baloo)

