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Curriculum Vitae 

Utbildning 

2008 – 2011  Data- och Systemvetenskap, Stockholms Universitet 

 Ett treårigt kandidatprogram i data- och systemvetenskap där jag 

bland annat läst interaktionsdesign, systemutveckling, 

projektledning, programmering, affärssystem och modellering. Jag 

fördjupade mig i interaktionsdesign och användbarhet eftersom 

min passion är att göra saker enklare och bättre. 

2005 – 2008 El-programmet, Tumba Gymnasium 

El-programmet med en inriktning mot hiss- och elinstallation. 

Arbetslivserfarenhet 

2012 – pågående Affärskonsult, Infor 

I början av 2012 blev jag anställd på Infor som affärskonsult. Min 

uppgift har varit att hjälpa kunder arbeta effektivt med 

affärssystemet M3. 

På senare tid har jag även arbetat med en e-handelslösning till 

M3. Som konsult är kommunikation viktigt då jag måste jag förstå 

kundens behov, designa användbara lösningar och därefter föra 

vidare till en programmerare för utveckling. 

Eftersom jag brinner för kommunikation håller jag också 

utbildningar. Det har varit från kortare utbildningar på en dag till 

mer omfattande utbildningar på upp till fyra dagar. Under min tid 

på Infor har jag bland annat hunnit arbeta med kunder som IKEA, 

Lantmännen och Sandvik. 

2011 – 2012 Mediasäljare, Extend Media Sales 

Med telefonen till hjälp kontaktade jag företag och samarbetade 

med dem att driva mer trafik till sin webbplats, öka sin försäljning 

och stärka deras varumärke. Webbsidorna jag jobbade för var 

DN.se, Expressen.se och Di.se. 

2009 – pågående Stationsvärd, ISS Facility Services 

 I mitt deltidsjobb som stationsvärd ansvarar jag över en 

pendeltågsstation. Arbetet är serviceinriktat då jag jobbar med att 

ta emot kunder/resenärer. Här har jag lärt mig att hantera stress 

och hålla humöret uppe i pressade situationer. 
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Sidoprojekt 

2012 – pågående Maxa Din Förbränning, Enskild firma 

 Hälsoproblem är något som tyvärr blir allt vanligare i vårt 

samhälle. Därför har jag startat ett projekt där jag hjälper 

människor gå ner i vikt och hitta till hälsosammare rutiner. Idén 

grundas främst på min e-bok/viktminskningsguide som heter Maxa 

Din Förbränning (http://maxadinforbranning.se). 

Språk

Svenska: Modersmål 

Engelska: Flytande 

Arabiska: Grundläggande 

Färdigheter

MYCKET GODA GODA  GRUNDLÄGGANDE 

Microsoft Office Försäljning  Google Analytics 

HTML Wordpress (CMS) Sökmotoroptimering 

CSS Interaktionsdesign Onlinemarknadsföring 

    Lagerhantering 

    Inköp 

http://maxadinforbranning.se/

