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MÅLSÄTTNING
De närmsta åren är min främsta målsättning att i och med färdiglagd utbildning bygga upp
min arbetslivserfarenhet, samt att bygga nya kompetenser och vidareutveckla de som
redan finns inom IT.

ERFARENHET
Säljare, Proxytel Communication
Linköping — Aug 2015pågående
Proxytel är en telemarketingfirma som arbetar med tvåstegsförsäljning på uppdrag av
pensionsförvaltaren Advisor. Som säljare genomför jag den andra uppringningen där jag
utvärderar potentiella kunders premiepensionskonton och förklarar hur deras resultat
förhåller sig till tjänsten Advisor erbjuder, med syftet att ansluta dem till tjänsten.

Driftansvarig & Dryckesinköpare, VilleValla Pub
Linköping — 20142015
Som driftansvarig höll jag i det yttersta ansvaret under de öppetkvällar då jag arbetade;
servering, kundbemötande, renhållning etc. Veckovis möts driftgruppen och vice
ordförande för att rapportera från sina respektive poster och vidarebefordra frågor till
styrelsen.
Rollen som dryckesinköpare delades med en kollega, där vi två tog gemensamt ansvar för
ett ständigt rörligt dryckessortiment, bland annat genom att hålla god kontakt med
leverantörer (t.ex. Galatea, Brill, Great Brands), samt kringarbete som t.ex. inventering och
PR kring nya lanseringar för att stödja detta. Allt arbete på VilleValla är ideellt och bygger
helt på personligt engagemang från studenter.

Köksarbetare, VilleValla Pub
Linköping — 20132014
Innan min befattning i driftgruppen jobbade jag under 9 månaders tid i köket, med ansvar
för att förbereda storkok och få ut beställningar inom rimlig tid. Belastning och arbetstakt
skiljde sig från kväll till kväll och kunde ibland vara häktisk, då samarbete och god
kommunikation var centralt för att allt skulle gå ihop.

UTBILDNING
Linköpings Universitet
Systemvetenskap (fil.kand.) med inriktning på systemutveckling — 2012
Examen planerad till våren 2016.
Utbildningen behandlar IT i förhållande till organisation och människa. Kurser har dels
behandlat den modellerande och ledande aspekten av ITförändringsarbete, men även ren
programmering och praktiskt utvecklingsarbete i teams (se ‘övriga kunskaper’).

EGENSKAPER
●
●
●
●
●

Duktig på felsökning och att leta lösningar
Snabbtänkt och bra på att anpassa mig efter situationen
Trevlig och tillmötesgående. Kan anpassa mig snabbt socialt.
God datorvana, erfaren av Windowsmiljö och har lätt för att lära mig nya
ITsystem
God erfarenhet av att leda och arbeta i mindre arbetsteam

SPRÅK
Svenska, modermål
Engelska, flytande

ÖVRIGA KUNSKAPER
ALLMÄNT INTRESSE AV DATORER OCH IT
Då jag har använt datorer i stor utsträckning under en större del av min uppväxt finner jag
det här värt att belysa. Jag har god grundförståelse för det mesta som förekommer i
Windowsmiljö och lätt för att ta in nya kunskaper på området.
MICROSOFTCERTIFIKAT, GRUNDNIVÅ
Tog under gymnasietiden diplom på grundnivå (Microsoft Technology Associate) inom
mjukvaruutveckling.
PROJEKTARBETE I PROGRAMUTVECKLINGSMETODIK
Utförde under utbildningens 5:e termin ett utvecklingsprojekt mot mjukvaruutvecklaren
Zenterio, där vi i grupper om 30 personer fick praktisk erfarenhet av hela processen från
idé till färdig produktpresentation. Jag fick under kursen med mig värdefulla praktiska
erfarenheter av att samordna arbete genom Scrum i ett större team, samt av att lära in och
arbeta effektivt med nya verktyg (I vårt fall Git och Lua) på kort tid.

REFERENSER
Tillgängliga vid förfrågan.

