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Arbetslivserfarenhet:
2006-2007, Plus Jobb, Forshaga Kommun, Forshaga
Assistent Förskola/Fritids.
2005-2006, Resturangbiträde, Burger King, Karlstad och Grums
Kassa, städning, kök, disk, öppning, stängning.

Utbildning:
2009, Komvux, Forshaga/Karlstad
Matematik C och Fysik A
2002-2005, Elfrida Andréegymnasiet, Filmgymnasiet, Visby
Erfarenhet av: Videoredigering: AVID, Final Cut. Mörkerrumsarbete: Stillbilder. Produktionsledare,
Produktionsledarassistent. Reklamfilm, Dokumentär, Novellfilm, Musikvideo x3, TV-produktion.

Ideella arbeten
Piratpartiet:
2010, Ledamot, Ung Pirat Göteborg, Göteborg
2010, Ledamot, Ung Pirat Västra distriktsstyrelsen, Västra Sverige
2010, Riksdagskandidat, Piratpartiet, Västra Sverige
2010, Kampanj, innefattande strukturering av grupper, skriva kampanjtexter för att peppa upp, och
komma på nya idéer.
2009, Drivande i EU-valskampanj, Piratpartiet, Karlstad/Värmland.
Arrangerat 2 manifestationer, Karlstad. Arrangerat Torg evenemang med ”Sharing is Caring” tema,
Karlstad
2009-2010, Vice Valkretsledare, Piratpartiet, Värmland
2009, Sekreterare, Ung Pirat Karlstad, Karlstad
2009, Kommunledare, Piratpartiet, Forshaga
Övrigt
2010, Föreläst om Sociala Medier och jobbsök
2003, Biljettförsäljning, Hela Sveriges Filmfestival, Visby

Datorkompetens
Bra grundkunskaper i mjukvara och hårdvara.
Mjukvara:
Microsoft Office: Word, Excel
Open Office: Writer, Calc
Videoredigering: AVID, Final Cut
Bildredigering: Photoshop, GIMP
Editor: Emacs
Informationssökning
Sociala medier: Facebook, Twitter, Youtube, Socialbookmarking, m.m
Hårdvara:
Installation
Felsökning

Övrigt:
Språk:
Svenska – Modersmål
Engelska – Flytande
Tyska – Lite

Referenser:
Rick Falkvinge, Partiledare, Piratpartiet, 0708-30 36 00
Emma Forsberg, Job Coach, Communicare, 054-17 22 02

Egenskaper:
Självständig drivande intiativstagare
Jag har inga problem med att arbeta i grupp, har även stor förmåga att arbeta självständigt. Behöver
något göra tar jag med lätthet tag i arbetsuppgiften. En önskan om effektivitet driver mig att söka så
snabba och fungerande lösningar som möjligt.
Positiv problemlösare
Jag är alltid positivt inställd till att hitta lösningar, när jag engagerar mig i något kämpar jag till sista
droppen för att göra det jag bestämt mig för att göra. Jag har fått höra att jag sprider positivitet och
lyser av energi.
Jag älskar att lösa problem, har ett sinne för logik och matematik går hand i hand med kärleken för
problemlösning. Jag lägger sällan energi på att problem är just problem, utan ger mig genast i kast
med att finna lämpliga lösningar.
Skriv- och språkkunnig
Jag älskar att få uttrycka mig i text, att hjälpa andra med korrekturläsning och översättningar till/
från engelska. Har erfarenhet av att skriva pressmedelanden.
Lättlärd
Har i kombination med mitt intresse för datorer resulterat i goda hård- och mjukvarukunskaper. Är
det något jag inte vet tar jag snabbt reda på det. Informationssökning är för mig en rolig utmaning.
Jag älskar att lära mig nya saker både praktiskt och teoretiskt. Jag läser därför mycket skön- och
facklitteratur.
Jag vet hur man kan nyttja Internet för att nätverka, och få ett företag eller en produkt att synas.
Social
Jag är väldigt social och gillar att träffa nya människor. Social interaktion är en viktig del av min
vardag.

Ambitioner:
Inspirera andra
Min största ambition är att samtidigt som jag lär mig själv även lära människor omkring mig. Jag
blir lycklig när jag ser människor växa och få en ny syn på hur man bemöter problem i liv och
arbete.
Utmana gränser
Jag vill utvecklas och för att kunna göra det måste jag utmana mina egna gränser, både mentalt och
fysiskt. Att tillsammans med en grupp människor ge mig på en utmaning som känns lite för stor för
vad som borde vara normalt att kunna åstadkomma är en enorm adrenalinkick, även om man inte
lyckas så lär man sig något på vägen.
Utveckla mig själv – Lära mig nya saker
Jag vill utveckla mig själv. När jag möter ett nytt intresse brukar jag sluka informationen och söka
efter böcker med mera att läsa för att kunna lära mig mer om ämnet.
Jag vill lära mig mer om projektledning, då jag har ett stort intresse för gruppdynamik. Jag dyker in
i att lära mig mer om programmering och främst då Django/Python och Java, men även PHP och
CSS i syfte att kunna administrera Wordpress hemsidor bättre.
Jag vill utveckla mig själv som föreläsare.

