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Målsättning
Att hitta ett arbete där jag trivs och kan utvecklas tillsammans med företaget.
 
Allmän profil

● Intresserad av att göra människors liv så bra och värdefullt som möjligt.
● Väldigt kreativ person som gillar att sticka, fotografera och pyssla.
● Väldigt glad och positiv tjej.
● Bra på att passa tider och ta ansvar.
● Har erfarenhet av små barn och husdjur.
● Innehar körkort för personbil (B).
● Gillar att arbeta i trädgården och att vara ute i naturen.

 
Arbetslivserfarenhet
 
Augusti – september 2008
Servitris, Örnparkens restaurang
Arbetade under en kväll som servitris på ett evangemang.
 
Juni – augusti 2008
Kassör, Näske Genuina 
Arbetade på en loppis där jag tog emot och hjälpe kunder samt tog betalt.
 
Juni 2007
Städare, Örnsköldsviks kommun
 Följde med och hjälpte en städare under tre veckor, fick då lära mig de grundläggande 
kunskaperna i städning.
 
April 2006
Butiksbiträde, COOP Forum
Hade praktik under en vecka då jag fick hjälpa till i butiken med att ta fram varor och arbeta i 
lagret.
 
 
Oktober 2005
Förskolelärare, Örnsköldsvik kommun
Praktiserade under en vecka på ett dagis där jag fick ta hand om barn i alla åldrar.
 
Maj 2005
Grillbiträde, Sibylla
Praktiserade under en vecka då jag fick grilla hamburgare, torka bord och ta betalt.
 
November 2004
Butiksbiträde, ICA
Praktiserade under en vecka då jag fick ställa fram varor i butiken.
 
Utbildning



 
● Arbetsterapins kärna och yrkesmodell (15 hp)                    Januari 2010

 
● Beteendevetenskap (6 hp)                    September 2010

 
● Engelsk fonetik (3 hp)                    Januari 2010

 
● Engelsk litteratur (7.5 hp)                    Februari 2010 

 
● Samhällsprogrammet – Livsstil och relationer                     Augusti 2006- Juni 2009

            Nolaskolans gymnasium, Örnsköldsvik
 

● Fullgjord grundskola                    Augusti 1996 – Juni 2006
  
Språkkunskaper

 Svenska – Mycket god kunskap i både skrift och språk.
 Engelska – God kunskap i skrift och språk.
 Tyska – Lite kunskap i tal och skrift.
 Teckenspråk – God kunskap i teckenkommunikation.

 
Datakunskaper

 Goda kunskaper i Officepaketets alla program.
 Goda kunskaper i Photoshop.
 Goda kunskaper i dataanvändande.

 
 
Referenser
Referenser ges på begäran.


