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Arbetslivserfarenhet
2009-08 – 2009-11
DATALÄRARE

Bäckadalsgymnasiet, Jönköping

Utbildade gymnasieelever i Datorkunskap A och Programmering A.
Detta har gett mig mycket kunskap i planering och undervisning.
Endast ett vikariat men jag trivdes väldigt bra.
2006-06 – 2009-12
SÄLJARE

Norlanders Radio och TV, Mariestad

Som anställd på Norlanders sålde jag mestadels mobiltelefoner och datorer
men även andra tekniska saker så som bilstereo och GPS. Förutom att
lära mig alla olika modeller och hänga med i utvecklingen fick jag
även lära mig att hantera arga och besvikna kunder vid reklamationsfall.
2005-07 – Pågående
FOTOGRAF

Bogrens salonger, Skövde

Jag har ett extrajobb som fotograf på Bogrens salonger där jag tar
vimmelbilder under kvällen som jag sedan lägger ut på Bogrens
hemsida. Det har lärt mig att ta kontakt med människor och alltid ha
ett vänligt beteende.
2003-06 – 2003-08
MONTÖR

Electrolux AB, Mariestad

Jobbade med att avsyna och montera plastkåpor till insidan av frys och
kylskåp. Fick lära mig att vara noggrann men samtidigt att arbeta
snabbt då andra var beroende av mitt arbete och kunde bli lidande om
jag hamnade efter.
2001-08 – 2001-12
LÄRARE/HANDLEDARE

Viqtum AB, Mariestad

Praktiserade som extralärare på en komvux datorutbildning där jag fick
hjälpa till att handleda elever i digital videoredigering. Fick även hjälpa
till med montering och installering av datorer då företaget även sålde
datorer. Här fick jag på egen hand lära mig datorprogrammet Adobe
Premiere för att sedan lära ut till eleverna. Detta lärde mig att på ett
pedagogiskt sätt tala inför grupp.
2001-06 – 2001-08
ANNONSERING

SLA Skaraborgs Allehanda, Skövde

Mitt jobb på SLA gav mig chansen efter gymnasiet att få använda min
designutbildning för att göra annonser till de lokala tidningarna. Här
fick jag lära mig att både använda min kreativa sida och att lyssna på
kundens vilja för att göra en annons som fick dessa att gå ihop.
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Utbildning
2003-08 – 2006-06
DATASPELSUTVECKLING – Design och programmering

HIS, Högskolan i Skövde

Jag har en Kandidatexamen i Media från min utbildning vid HIS.
Som speldesigner har jag varit med att utveckla ett antal spel både i
utbildningssyfte och även på min egen fritid tillsammans med mina
vänner. Detta har lärt mig hur det fungerar att jobba i projekt och
under hård press men att ändå lyckas prestera något i slutänden.
2002-01 – 2003-06
KOMVUX – Blandade kurser

Komvux, Mariestad och Töreboda

Här läste jag mestadels datakurser som intresserade mig. Men senare
när jag hittat Dataspelsutbildningen vid HIS läste jag upp ämnen som
Matematik C och Engelska B som jag då saknade.
1998-08 – 2001-06
MEDIA – Grafisk kommunikation (Tryckmedia)

Västerhöjdsgymnasiet, Skövde

Första året läste vi allt inom media, från fotografering och design till
radio och TV. Sedan märkte jag att mitt intresse låg mest mot design
och valde därför andra året inriktning mot grafisk kommunikation. Där
fick jag lära mig kända datorprogram så som t.ex. Photoshop och Quark
Express.

Övrigt
Mycket god datorvana, innehar ECDL datakörkort
Utmärkta kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort, tillgång till bil.

Intressen
Jag är väldigt elektronikintresserad och mina vänner skulle nog kalla
mig aningen ”prylgalen”. Tycker det är kul med TV-spel och håller på
och gör lite spel med mina kompisar på fritiden. Annars tittar jag
mycket på film och till sommaren när vädret tillåter så är jag gärna ute i
solen och åker lite inlines. Skulle jag beskriva mig själv skulle jag nog
säga nyfiken, ganska pratig och vill alltid lära mig nya saker.

Referenser
Anders Rickman, Bitr rektor
Bäckadalsgymnasiet, Jönköping

036 – 10 79 88

Susanne Hedman, Personalansvarig
Norlanders Radio & Tv, Mariestad

0501 - 710 40

Ann Rebane, Ekonomi/Administration
Bogrens salonger, Skövde
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