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ARBETSLIVSERFARENHET 
 
2000- Mentor, Rådgivningscentrum, Storstad 

Jag håller seminarier i konsten att marknadsföra sig själv samt i hur du lyckas på 
anställningsintervjun långtidsarbetslösa akademiker. Jag håller i fingerade anställnings-
intervjuer, ger feedback på CV:n och karriärplaneringssamtal.  Mitt arbete innebär också en 
hel del näringslivskontakter, bland presumtiva arbetsgivare, men också att synas på 
arbetsmarknadsdagar och mässor. I arbetet möter jag många olika människor med mycket 
varierande bakgrund och matchar deras utbildning och bakgrund mot passande arbeten.  
 

1998-2000 Föräldraledig 
 

1996-1998 Hotellreceptionist och nattportier, Cardinal Hotel, F-stad 
Arbetsuppgifterna innebar bokning, in- och utcheckning, kassaredovisning och turist-
information. Jag arbetade till största delen ensam i receptionen. 
 

1993-1995 Café- och konferensvärdinna, Lilla konferensstället, H-borg 
Arbetet innebar att ensam sköta personalcaféet för ca 150 anställda och att sälja och driva 
konferensavdelningen. Som konferensvärdinna arbetade jag med bokning, fakturering och att 
underhålla AV-utrustning. 
 

1989-1993 Bokningskontorist, Färjorna, Kuststaden 
Rederiet säljer bilpaketresor till Danmark och Tyskland och arbetsuppgifterna innebar 
telefonförsäljning och inbokning av dessa resor och hotell. Detta innebar många kontakter 
med både dansk-, tysk- och engelsktalande personer. Jag arbetade även under en period med 
reklamationer och kontakter med våra agenter. 
 

1986-1989 Diverse servicearbeten inom kontor, försäljning. 
 

 
UTBILDNING 
 
2000 Intervjumetodik, SHL Sverige AB, Göteborg 

Företagsutbildning som syftar till att bli en bättre intervjuare.  
 

1999-2000 Pedagogik, personalutveckling och annan vuxenutbildning, Växjö universitet 
Distansutbildning, vars mål är att ge teoretiska kunskaper i bl a utbildningsmodeller, 
utbildningsplanering och andra pedagogiska fenomen. 
 

1995-1998 Programmet för personal och arbetsliv, Högskolan i Växjö 
De obligatoriska kurserna som ingår är organisationsteori, vetenskapsteori, psykologi, 
sociologi, statsvetenskap och pedagogik. Förutom dessa valde jag fördjupning inom 
socialpsykologi som går ut på att studera relationen mellan samhälle/organisation och 
individ.  
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ANNA ANDERSSON 
 
 
 
FÖRENINGSLIV 
 
1997-1998 Korrekturläsare, Patent, Växjö 

Patent är en tidning som utges av Stiftelsen Drivhuset och som riktar sig till studenter och 
syftet är att stimulera praktiskt entrepenörskap och att utöka utbytet mellan högskolan och 
näringslivet. Min uppgift var att delta i redaktionsmöten och att innan tidningen gick i tryck, 
granska och korrekturläsa materialet. 
 

1997 Studentambassadör, Högskolan i Växjö 
Detta innebär att jag genomgått utbildning för att marknadsföra och presentera Högskolan i 
Växjö, samhällsvetenskapliga institutionen och min utbildning. Jag var ute i flera 
gymnasieskolor i närområdet och informerade eleverna om Högskolan i Växjö.  Här fick jag 
övning i att tala inför stora grupper. 
 

 
SPRÅKKUNSKAPER 
 
Engelska Mycket bra 
Norska Bra 
Danska Bra 
Tyska Bra 
 
 
DATAKUNSKAPER 
 
Väl förtrogen med datorn, Officepaketet och Internet.  
 
REFERENSER 
 
Lämnas gärna på begäran. 
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