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Utbildning 

Sept 2019 -  

Gastronomiprogrammet Umeå universitet 

Kommer läsa kurser inom måltids- och restaurangkunskap, entreprenörskap, vinkunskap, 

design, värdskap och praktisk matlagning. 

 

Aug 2012 – juni 2015 

Filosofie kandidatexamen i Risk- och krishantering (180 hp), Mittuniversitetet Östersund. 

Läste kurser inom psykologi, sociologi, statsvetenskap och kvalitetsteknik. Under 

utbildningen har jag bland annat lärt mig hur man bemöter personer i kris och hur man ska 

hantera risk- och krissituationer i samhället i stort men även på individnivå samt hur man kan 

optimera processer. Skrev min C-uppsats om vad kurdiska hjälparbetare på plats i kriget i 

Syrien har för motiv och riskuppfattning.  

 

Aug 2008 – jun 2011 

Filosofie kandidatexamen i Idrottsvetenskap (180 hp), Mittuniversitetet Östersund. 

Under första året läste jag grundläggande anatomi, fysiologi, träningslära och nutrition. Andra 

året hade jag fördjupning inom dessa områden samt idrottspsykologi, ledarskap, pedagogik 

och didaktik. Dessutom hade jag praktik i fyra veckor på Örkelljunga orienteringsgymnasium 

och Mora skidgymnasium. Sista året var det ytterligare fördjupning inom ämnena och jag 

skrev ett examensarbete inom skidorientering. Under sista året var jag även personlig tränare 

för en grupp motionärer inom ramen för utbildningen.   

 

Aug 2005 – jun 2008 

Kemitekniskt program med inriktning mot processkemi, Perstorps gymnasium, Perstorp 

Bred gymnasieutbildning på liten skola som gav tillfälle till personlig utveckling och god 

kunskap inom en mängd områden. Har haft stor nytta av denna utbildning inom mitt fortsatta 

liv.  

 

  



Övriga utbildningar 

Feb 2019 

HLR-Instruktörsutbildning 

Gick en utbildning för att bli instruktör inom HLR för att kunna hålla i egna utbildningar för 

personalen på jobbet samt våra elever. 

 

Okt 2017 

Coaching 1 

Coachingutbildning med Marita Skogum på Idrottsforum 2017 i Luleå. 

 

Mars 2011 

HLR-utbildning 

Gick en utbildning på skolan och har sedan dess förnyat kunskapen med jämna mellanrum. 

 

Anställningar 

November 2019 – 

Köksbaren 

Anställd som extrapersonal i service på fredag och lördag varannan helg. Extra vid behov 

utöver det. 

 

Augusti 2019 –  

Zillers brasserie & bar 

Anställd som extrapersonal. Jobbar både i service och köket.  

 

April 2015 - Augusti 2019 

Älvsby folkhögskola 

Orienteringstränare på heltid. Planerar träning, lägger banor, sätter ut kontroller, har 

utvecklingssamtal, har teorilektioner samt leder extern utbildning och folkbildning i 

folkhögskolans regi inom olika områden. En kväll varje vecka var jag i restaurangköket på 

skolan och bakade bröd och kakor med eleverna. 

 

Aug 2012 - dec 2014 



Ås Skola och Sånghusvallens skola 

Vikarie från förskoleklass till årskurs 9. Jobbade när den ordinarie personalen var borta.  

 

  



Aug 2011 – juli 2012  

Ås Skola 

Fritidspedagog i förskoleklass och årskurs 1. Här fick jag lära mig att göra många saker 

samtidigt, slutföra projekt och se helheten i min roll i arbetet. Att jag är en förebild för 

eleverna.  

 

Sommar 2007-2009 

Perstorp AB, Perstorp 

Provsändningen. Arbetade administrativt med att skicka iväg prover på kemikalier till företag 

världen över. Under mitt sommarjobb fick jag lära mig att arbeta självständigt och hur det 

fungerar ute i arbetslivet. Mina lärdomar härifrån har varit värdefulla i mitt framtida 

arbetsliv.  

 

Övriga anställningar 

Juni - Juli 2015 

Konfirmation Sälen 

Huvudledare på konfirmationsläger i Sälen för orienterare. 

 

Juni-Juli 2014  

Konfirmation Sälen 

Ledare på konfirmationsläger i Sälen för orienterare. 

 

Okt 2010 – maj 2011 

Jämtland-Härjedalens idrottsförbund, Östersund 

Personlig tränare för 5 individer under hösten och 4 st under våren. Träffas en gång i veckan 

och tränar. Tester i början och slutet av perioden.  

 

Sommar 2008-2013 

Skånes orienteringsförbund, Glimåkra 

Arbetade i två veckor varje sommar som ledare på orienteringsläger för 11-14 år första 

veckan och 13-16 år andra veckan. Planerade träningar och fritidsaktiviteter, samt var 

huvudledare och hade ansvaret för övriga ledare. 

 

  



Övriga meriter 

Juni 2019 –  

Förbundskapten för juniorlandslaget i skidorientering 

 

Feb 2017, feb 2018 och mars 2019 

Ledare på junior-VM i skidorientering 

Var med som ledare på mästerskapet och fixade med planering, laguttagning, skjuts, 

matlagning, skadebehandling med mera. 

 

Maj 2014 

Praktik som säkerhetschef på räddningstjänsten i Kristianstad. 

Var under fyra veckor på praktik vid räddningstjänsten i Kristianstad. Fick följa det 

vardagliga arbetet som säkerhetschef för kommunen samt följa med övriga anställda på 

säkerhetsavdelningen i deras arbete. Bland annat var jag runt på skolor och kollade 

kameraövervakning, kollade översvämningsskydd, jobbade med säkerheten kring kungens 

besök i staden, medverkade vid samverkansmöte med övriga intressenter och mycket mer. 

Denna period gav mig många bra erfarenheter att ta med mig till framtiden samt att jag fick se 

hur brett området är och hur mycket kunskap som behöver förankras i organisationer runt om 

i vårt land. 

 

Okt 2007 – maj 2008 

Kemist. Pharma, Perstorp. 

Som en del i min gymnasieutbildning hade jag praktik på ett kemiföretag i Perstorp där jag 

arbetade som kemist. Kursen som det ingick i heter Lärande i arbetslivet (LIA). Här fick jag 

genomföra labbtester och driva arbete självständigt.  

 

Språk 

Svenska, modersmål 

Engelska, goda kunskaper i både tal och skrift 

Tyska, grundläggande. Klarar av att förstå. 

 

Körkort 

Innehar B-körkort och har en bil. 

 


