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Min yrkesambition 
 
Min ambition är att få ett arbete där jag utvecklas och kan hjälpa andra att må bättre. 
Bra arbetskamrater, gärna omväxlande arbetsuppgifter med successivt ökat ansvar står 
på önskelistan. Jag trivs både med att arbeta i grupp och självständigt. Ett målinriktat 
arbetssätt tycker jag om.  
 

Varför ni vill ha mig 
 
Jag är en person med förmåga att se var jag behövs. Jag gillar utmaningar och ger mig 
inte förrän problemen är lösta. Jag är effektiv och noggrann. Dessa egenskaper har jag 
haft stor nytta av på tidigare arbetsplatser, jag tror att även ni kan uppskatta dem.  
 

Min utbildning 
 
Socionomexamen, Valje universitet (140 poäng) 9508-9812 
Fördjupning: 
Socialt arbete med inriktning mot kulturmöten och integration 
Socialt arbete med inriktning mot socialt förändringsarbete  
 
Franska Grundkurs 20 poäng, 0008-0012 
Engelska Grundkurs 20 poäng, 0001-0006 
 
Pedagogik Grundkurs 20 poäng, 9908-9912 
 
Samhällsvetenskapliga programmet, gymnasiet i Småstad, 9108-9406 
 

Vad utbildningen lärt mig 
 
- stor förståelse för hur samhället fungerar 
- förmåga att ta in, sålla och analysera information 
- förmåga att arbeta självständigt och i grupp under tidspress 
- kunskap om teorier och metoder i socialt arbete 
- förståelse för människors olika levnadsvillkor i samhället  
 

Mina tidigare arbetsplatser 
 
Tågrestaurang AB, 0003-ff 
Arbetet som tågvärdinna innebär försäljning av mat och dryck ombord på tåg, servering i 
första klass och handhavande och redovisning av egen kassa. Mitt arbete innebär stor 
flexibilitet såsom förmåga att anpassa mig till nya arbetsplatser, kamrater och rutiner. 
Stresstålighet och god service är ett måste. Jag har lärt mig att fatta självständiga beslut 
och bemöta olika typer av människor. 
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Migrationsverkets Mottagningsenhet i Mellanstad, praktik, vt-98 
Praktikant som mottagningshandläggare. Praktiken innebar att ge socialt stöd till 
asylsökande och delta i arbetet kring återvändande och kommunplaceringar, samt 
samverka med externa myndigheter och organisationer. 
Klädbutiken, 9407-9512 
Arbetet innebar försäljning av kläder och smycken och att ge god service till våra kunder. 
Ibland var det stressigt och ibland lugnare. Jag trivdes med mina arbetskamrater och 
hälsar på fortfarande i butiken. 
 
Fotbollsklubbens kansli, 91-95 
Som kanslist, sekreterare och tränare hade jag ett ansvarsfullt och självständigt ideellt 
uppdrag. Jag hade mycket kontakt med spelare, tränare, domare och andra föreningar. 
Uppdraget var omväxlande, intensivt och mycket roligt.  
 

Intressen, färdigheter och datakunskaper 
 
Jag tycker om att motionera och ägnar mig åt både dans och orientering. Lugnare 
stunder läser jag allt från romaner till facklitteratur. På helgerna träffar jag min familj 
och umgås med vänner. I framtiden skulle jag vilja lära mig att segla. 
Jag behärskar engelska och franska i både tal och skrift. Språk har alltid intresserat mig 
och jag hoppas kunna fortsätta mina språkstudier på kvällstid. 
Jag har goda kunskaper i word och excel och tycker att datorn är ett utmärkt 
arbetsredskap. 
 
Sedan 1997 har jag körkort med behörighet B  
 
 
 
Susanne Anderson 
Vidjevägen 15 
120 30 Mellanstad 
Tel: 050-50 555 
Tel mobil: 070-000 000 
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