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Er kommande miljöskyddsinspektör 
 
 
 
 
 

MÅLSÄTTNING 
 
Att i en roll som miljöskyddsinspektör aktivt få verka för att kommunens miljömål uppfylls på ett för alla 
parter konstruktivt sätt. 
 
 

SAMMANFATTNING 
 
Erfarenhet av ledararbete, utvecklingsarbete och undervisning inom livsmedelsområdet kombinerat med 
egen utbildning inom miljöfrågor. God analytisk förmåga, ambitiös, noggrann med ett stort engagemang.   
 
 

PROFESSIONELLA  PRESTATIONER 
 
Ledararbete och administration 
• Ansvarade för och organiserade verksamheten för 18 anställda. 
• Ansvarade för utförda livsmedelsanalyser samt kontakter med leverantörer i kvalitetsfrågor. 
• Planerade och genomförde återkommande information till all personal, 325 personer, med avseende 

på hygien och kvalitet. 
 
Undervisning och utvecklingsarbete 
• Undervisat i livsmedelsteknologi på gymnasienivå. 
• Ansvarat för och genomfört läroplansutveckling inom livsmedelsområdet. 
• Samordnat och utvecklat läroplaner för postgymnasiala utbildningar. 
 
 

ANSTÄLLNINGAR 
 
Miljösamordnare, Mellanstads kommun, Mellanstad  2002- 
Expertförordnad för läroplansrevision, Skolverket, Storstad   1995-2002 
Studierektor, Jordbruksgymnasiet, Lillestad   1990-1995 
Labchef, Stora mejeriet, Lillestad   1983-1990  
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UTBILDNINGAR 

 
Göteborgs universitet, Göteborg 
• Kemiteknik med inriktning biolivsmedelsteknik, 160 p  1978-1982 
• Praktisk pedagogisk kurs, 40 p   1982 
• Miljövård, 10 p    1983 
• Luft och miljö, 10 p    1983 
 
 
Chalmers tekniska högskola, Göteborg   1997 
• Livscykelanalys och tillämpning, 7 p     
• Kemisk miljövetenskap, 3 p    
• Miljöanalytisk kemi, 10 p 
 
 

SPRÅKKUNSKAPER 
 
Goda och professionella kunskaper i engelska, vardagskunskaper i tyska och ryska.  
 
 

DATAKUNSKAPER 
 
Van vid att använda PC och MAC. Behärskar bl.a. Word, Excel, Access och Power Point. 
 
 

PERSONLIGT 
 

Jag är 38 år, gift och har en son på 15 år. Familjen och jag är orienterare så vi vistas oftast utomhus på 
fritiden. 
 
 

REFERENSER 
 

Lämnas gärna på begäran. 
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