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Mål 
Jag söker ett varierande arbete med eget ansvar och gärna med mycket kontakt med 
människor. 
 
Främsta kompetens 
* Ansvarstagande och kreativ 
* Diplomatisk och bra medlare 
* Anpassningsbar och lättlärd 
* Stresstålig 
* Utbildad inom elektroteknik, med inriktning mot projektledning och 
verksamhetsutveckling 
 
 
Utbildning 
2000 -- Civilingenjör Elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm. 
Inriktning mot industriella informations- och styrsystem samt 
projektarbete och projektledning. Kurser inom 
kognitionspsykologi och verksamhetsutveckling. 

 
1999 Studentexamen från gymnasiets tekniska linje. 

Östra Real, Stockholm. 
 

 
Arbetslivserfarenhet 
2007 -- Konsult. Academic Work, Stockholm. 
 Har arbetat som projektassistent åt ett internationellt 

marknadsundersökningsföretag. I arbetsuppgifterna ingick bl.a. 
faktakoll och skapande av presentationer. 

 
2009 Politisk assistent. Piratpartiet, Stockholm. 
 I tre månader arbetade jag som politisk assistent. I 

arbetsuppgifterna ingick t.ex. bloggande, omvärldsbevakning och 
marknadsföring. 

 
2000-2009 Konsult. Proffice, Stockholm. 
 Började som vaktmästare på Accenture våren 2000. Har under 

studierna fortsatt med olika uppdrag av varierande natur. 
 
2006-2007 Konsult. Snille Bemanning, Stockholm. 
 Projektarbetare på ett projekt åt Fortum. Arbetet innebar mycket 

kontakt med människor och mycket eget ansvar mot deadlines. 
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1999-2000 Brevbärare. CityMail, Stockholm.  
 Sorterade och distribuerade post. 
 
1999 Scenarbetare. Théâtre de Caux, Caux, Schweiz. 
 Kontrollerade och reparerade elektrisk utrustning. Förberedde 

scenen inför uppträdanden och säkerställde att artisterna var 
nöjda med förberedelserna. Lärde mig nödvändigheten i att hålla 
en deadline. 

 
 
Förtroendeuppdrag 
2009 -- Valberedning. Piratpartiet, Stockholm. 
 Sitter i valberedningen för val av styrelse på årsmöte 2010 
 
2008 -- Kampanjledare. Piratpartiet, Stockholm. 
 Som kampanjledare är jag ansvarig för den största budgeten inom 

partiet och har ansvar för att ta fram kampanjer inför t.ex. EU-val 
och att allmänt marknadsföra partiet. Rollen innebär även en 
plats i partiets ledningsgrupp med ansvar för nationell politik. 

 
2006 -- Arbetsgrupper. Piratpartiet, Stockholm. 
 Har suttit (och sitter) med i ett flertal grupper som skapats för 

speciella händelser. Har t.ex. planerat och utfört resor till 
Almedalen och närvaro på Pride Park.  

 
2008-2009 Styrelseledamot. Piratpartiet, Stockholm. 
 Satt som förste suppleant i styrelsen under ett års tid och har som 

sådan deltagit aktivt på flertal styrelsemöten 
 
2006-2009 Distriktsledare. Piratpartiet, Stockholm. 
 Byggde upp en organisation bestående av frivilliga från grunden 

för att klara evenemang av olika slag som till exempel samordna 
valsedelsdistribution. Rollen innebar även en plats i partiets 
ledningsgrupp med ansvar för nationell politik. 
 
 

Språkkunskaper 
Svenska – modersmål. 
Engelska – flytande i tal och skrift. 
Polska – medelgoda kunskaper i tal och grundläggande kunskaper i skrift. 
Japanska – nybörjarkunskaper i tal och skrift. 
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Andra färdigheter 
Har stor vana av att hålla presentationer, ge intervjuer eller hålla i möten.  
Är en van och ledig talare.  
Van användare av sociala medier av olika slag. 
Har erfarenhet av krishantering både i form av förebyggande åtgärder och efterarbete. 
 
 


