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YRKESERFARENHET
2018-(pågående) Terminalarbetare, PostNord Sverige AB
Som terminalarbetare består arbetsuppgifterna av paketsortering, av- och pålastning av paket från
lastbilar och säkerställande att inkommande gods vidarebefordras på ett säkert sätt och i tid till
paketmottagaren. Innehar truckkörkort för låglyftande truck (behörighet A).
2013-(pågående) Bokningsagent, Boka underhållning
Som bokningsagent är jag egenanställd för att förmedla bokningar av standupkomiker, magiker,
artister, konferencier samt föreläsare och talare.
2016-2018 Konsult, Academic Work
Som kvalitetssäkrare för trafikbolag i Stockholms län kvalitetssäkrade jag att trafikbolagets
anställda kan utföra moment i sin arbetsroll, så att servicen förblir hög till bolagets uppdragsgivare
och slutkonsumenter. Genom noggrannhet, säkerhet i fokus och självständigt arbete tog jag stort
ansvar för att säkerställa att regler och direktiv tillämpas i den operativa verksamheten.
2015-2016 Ekonomiassistent, Aktiebolag inom byggbranschen
Som ekonomiassistent för ett mindre aktiebolag som verkar inom byggbranschen handhade jag
löpande bokföring och medverkade även till att upprätta bokslut samt moms- och årsredovisningar.
2012-2013 Ekonomiassistent, Dina Försäkring AB
Som ekonomiassistent hade jag ansvar för löpande arbete inom kundreskontran samt ansvar för
övergång från manuell till automatiserad hantering av autogiromedgivanden. Jag har arbetat extra i
samband med min kvalificerade yrkesutbildning.
2009-2010 Webmaster, Dream Builders HB
Jag har arbetat med internetmarknadsföring på webbyrå, där jag gjort layouter och installationer
av hemsidor med Wordpress och Artisteer som redskap samt sökmotoroptimerat hemsidor.
2007-2008 Administratör / kundtjänstmedarbetare, Amnesty, Spendrups och Posten
Jag har genom bemanningsföretag och egna kontakter haft uppdrag hos bland andra Amnesty
International och Spendrups Bryggeri AB, där mina arbetsuppgifter varit administration,
registrering, samordning och koordinering, helpdesk och inventering.
2006 Ekonom, Arvesjö Consulting
Jag har varit egenföretagare inom ekonomiområdet, där jag haft löpande bokföring som
verksamhetsområde. Mina kunder har varit enskilda firmor som haft kontinuerligt behov av
löpande bokföring, där jag även varit behjälplig i samband med upprättande av årsbokslut och
deklaration, inklusive momsredovisning.
2000-2005 Bankkassör, Manpower Bank & Finans och Proffice Bank & Finans
Som ambulerande konsult inom bemanningsbranschen har mina huvudsakliga arbetsuppgifter varit
den första kontakten som en kund har med banken (frontoffice-uppdrag). Jag har hanterat frågor
kring och genomfört beställning av betalkort, kontanthantering med kassaansvar och andra ärenden
(som fond- och aktiehandel och kontohantering) som uppstått i samband med ett kundbesök.
Genom dessa uppdrag har jag fått en bra förståelse kring finansiell rådgivning inom större
placeringar och lån, även om jag inte applicerat detta självständigt. Jag har primärt varit hos en
större bank med både kortare och längre uppdrag hos lokala kontor.
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1998-2000 Kundtjänstmedarbetare, Callcenter
Som medarbetare inom callcenter har jag handlagt både inkommande och utgående samtal. Bland
annat har jag sålt tvättmedel via telefon och besvarat frågor rörande domäner och webbhotell.

UTBILDNINGAR
2015-2017 Fristående eftergymnasiala kurser, Uppsala universitet
Studier på masternivå med retorik som huvudämne och med inslag av genus och medie- och
kommunikationsvetenskap.
2013-2015 Filosofie kandidatexamen, Södertörns högskola
Retorik huvudämne vid Södertörns högskola
Studier inom företagsekonomi, juridik, samhälle och humanoria
Examen omfattar tre års heltidsstudier.
2013 Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, Företagsekonomiska Institutet
Kvalificerad yrkeshögskoleexamen vid Företagsekonomiska Institutet
med inriktning försäkringsrådgivare/skadereglerare.
Examen omfattar två års heltidsstudier.

MERITERANDE
Innehar truckkörkort med behörighet A (låglyftande truck).
Har arbetat med riksdags- och europaparlamentsval, både i förtidsröstningen och valdagen, sedan
2010 i olika positioner; som röstmottagare, vice ordförande och ordförande i valdistrikt i Huddinge
kommun.

KUNSKAPER
Jag behärskar Officepaketet, affärssystem som Movex, flera webbpubliceringsverktyg (som
Wordpress) och ekonomiprogram (som Hogia, e-conomic och SPCS). Svenska är mitt modersmål
och jag har kunskaper i engelska och tyska.

REFERENSER
Jag har referenser som jag gärna lämnar på begäran.
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