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Konstruktör
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Stockholm
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Jag är konsult på Rambölls avdelning för huskonstruktion. I mina
arbetsuppgifter ingår bland annat dimensionering och modellering
av bärverk och byggnadstekniska lösningar. Jag har varit
involverad i är allt från bostadsprojekt och sjukhus till
kommersiella byggnader.

Konstruktörspraktikant
Parallellt med studierna praktiserade jag som konstruktör på
Rambölls enhet för byggteknik och var bl.a. involverad i
nybyggnationen nya Karolinska sjukhuset i Solna. Genom att
medverka i de olika byggnationsprojekten fick jag lärdom om
arbetsgången i bygg- och konsultbranschen och även de
lösningsmetoder som tas till för att lösa de byggnadstekniska
problem som uppstår vid nyproduktion och ombyggnation.

Studentinformatör
Arbetet som studentinformatör innebar att jag marknadsförde
förbundet, gav service åt befintliga medlemmar samt rekrytering
av nya. Jag medverkade på arbetsmarknadsdagar, informerade på
KTH, granskade CV:n, arrangerade studie- och företagsbesök etc.

Verkstadsmedarbetare
Jag sommarjobbade på Cramos maskinuthyrningsdepå i Bromma.
Där fick jag ta hand om kunder som skulle lämna tillbaka maskiner,
skriva ut returkvitton och kontrollera att alla tillbehör
återlämnades samt reparera eventuella skador.
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Bussvårdare
Caretia Traffic Service underhåller bussar åt bl.a. Busslink. Jag
helgjobbde på Busslinks bussdepå och i arbetsuppgifterna ingick
allmänt underhåll; såsom tanka, tvätta, kontrollera motorolja osv.
För att kunna utföra dessa uppgifter är man tvungen att lära sig
köra buss inom depån, både kort- och långvagnar.

Pedagog
Som pedagog hjälpte jag ungdomar i främst de naturvetenskapliga
skolämnena (matematik, fysik, kemi och biologi). Jag hade mycket
kontakt med kunder, då det var jag som hanterade bokningar osv.

Databasuppdaterare
Att arbeta på databasen hos IBC innebär att man uppdaterar
kontaktpersoner hos kunder. Det jag gjorde var att ringa och fråga
om de intressanta befattningshavarnas kontaktuppgifter och
uppdatera eventuella ändringar som t.ex. nya e-mailadresser,
telefonnummer, titlar o.s.v.

Seminariebokare
Min uppgift var att boka blivande kunder till presentation av
företagets tjänster. Inom finansvärlden var det viktigt att vara
tillmötesgående och övertygande över telefonen, vilket
arbetsledarna på Acta tyckte att jag klarade av bra.

Telemarketing
Eftersom konkurrensen när det gäller
telefonabonnemangsförsäljning är mycket hård hade företaget en
mycket bra utbildning i effektiv telemarketing. I arbetsuppgiften
som telefonförsäljare drog jag nytta av min sociala förmåga och
vältalighet.

Entreprenör
Jag startade en enskild firma med avsikt att bedriva konsultation
inom webbdesign, databaslösningar, IT-lösningar etc.

Företagsvärd
Värdskapet innebar att jag ansvarade för ett av de 150 företag
som besökte KTH:s arbetsmarknadsdagar 2010.
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Engelska, flytande

Mathcad
Allplan
Adobe Photoshop

Tyska, goda

AutoCAD
LaTeX
Adobe Illustrator
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HTML/CSS
Joomla

B-körkort, Dykarcertifikat (Open Water)
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