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Mitt dagliga arbete inkluderar behovsinventering hos interna kundgrupperingar,
projektledning och uppföljning samt administrativt.
FÖRVALTNINGSLEDARE V IT ARBETSPLATS, PENSIONSMYNDIGHETEN 2015-2019

Mitt dagliga arbete inkluderar planering av verksamheten enligt PM3-modellen.
Budgetarbete, uppföljning och informationsklassning är några av de uppgifter som åligger
en förvaltningsledare V. Arbetet bedrivs oftast i projektform.
ADMINISTRATIV ASSISTENT, PENSIONSMYNDIGHETEN VISBY 2010-NUVARANDE

Mitt dagliga arbete inkluderar planering av ledningsgruppens möten och konferenser, att
agera kontakt mellan Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan gällande den dagliga
driften samt en genomgående kundservice-roll. I mitt arbete ingår att ha kontakt med
kunder över hela världen och våra motsvarande organisationer i kundens hemland. Jag
trivs fint och kommer utmärkt överens med mina kollegor och chefer men efter fem år är
tiden kommen för större utmaningar.
MARKNADSASSISTENT NORDEN OCH BALTIKUM
BENTLEY SYSTEMS GÖTEBORG 2007–2010
Arbetet innebar planering och genomförande av mässor, konferenser, kurser och säljmöten
för 20-200 personer. Företagets europeiska huvudkontor låg i Amsterdam och de dagliga
språken för mig var engelska, danska och norska.
LEVERANSKOORDINATOR, PERSPEKTIV BREDBAND LUND 2006–2007
Som leveranskoordinator säkerställde jag leverans av bredband till företagets kunder samt
höll ikontakten mellan entreprenad och Skanova.
MANAGEMENT ASSISTANT, DAIMLER CHRYSLER A/S, KÖPENHAMN 2005–2006
Chefsassistent på lastbil- och transportbilsavdelningen. Arbetsspråken var danska och
engelska.

KUNDTJÄNSTCOACH, DELL COMPUTER. KÖPENHAMN 2001–2005
Utöver det dagliga arbetet på kundtjänst utbildade jag nyanställda för att säkerställa ett
effektivt och spårbart backofficearbete.

Utbildning
•
•
•
•
•

Samhällsvetenskaplig linje, Nacka Gymnasium Utökad språklig linje.
Värnplikt som kryptotekniker i flottan.
Massör – Axelsons Gymnastiska institut
Förvaltningsledare inom PM3
Projektledare, Umeå Universitet

IT-kunskaper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OneNote 2016 – Expert
Office-paketet - Mycket goda
Sharepoint samarbetsytor – Mycket goda
Adobe Lightroom – Mycket goda
Adobe PS CC - Mycket goda
Proceedo – Mycket goda
Wordpress - Goda
Agresso – Goda
Adobe XI PRO – Goda
W3D3 – Grundläggande

Språk
•
•
•
•
•
•

Svenska – Modersmål.
Engelska – Flytande i tal och skrift.
Skotska – Flytande i tal och skrift.
Danska – Flytande i tal, medel i skrift.
Norska – Grundläggande.
Italienska – Grundläggande.

Volontärarbete
Jag utbildad militär sjukvårdare och engagerad i Hemvärnet.
Familjen är engagerade i PLAN International.

Övrigt
Författare till “En missbrukares kokbok” - utgiven 2017, ISBN 9781364214579
En kokbok för att underlätta livet för oss som är sockerberoende.

