
Nr: Datum för förfrågan Utbildning Jobbar som Vill jobba inom
67 juli Restaurangutbildning Arbetslös Skolkök, cafebiträde

68 juli Master i global turismutveckling Doktorand på Mittuniversitetet

69 juli Kriminalvårdsutbildning Trafikhandläggare Administrativt arbete

70 juli Grundlärare mot fritidshem Fritidspedagog Fritidspedagog

71 juli Företagsekonomi Ekonomiadminstratör Ekonomiadministratör, hästskötare

72 juli Installationselektriker Elektriker Elektriker

73 juli Teamledare Beijer Byggmaterial Byggvaruhus

74 juli Civilingenjör Industriell ekonomi Projektadministratör på Kone Civilingenjör

75 juli Socionomutbildning Socionom Socionom

76 juli Masters Degree Etiki State University Entrepreneurship, Sales

77 juli Ålsta folkhögskola allmän kurs lärarassistent Nyutbildad lärarassistent, jobbar timmar på LSS-boende Lärarassistent alternativt inom LSS

78 juli Teknikprogrammet, inriktning Design och Produktutveckling. Tog studenten 2019 från 

Designgymnasiet i Nacka. Skickat ansökan till tekniskt basår Anställd på budfirma Alla typer av arbeten

79 aug Sjuksköterskeprogrammet. Internutbildningar som AMLS och PS. Utför utryckningsutb v 

40.

Ambulanssjuksköterska Sjuksköterska. Akutmottagning eller allra helst ambulanssjukvård

80 aug Byggprogrammet gymnasienivå. Intern/externutbildningar i tjänst heta arbeten, C2-kort, 

truckkort, saxlift, fallskydd, kompetens person, röjsåg, anläggningsskötare brandlarm mfl

Teknisk förvaltare Praktiskt arbete. Fastighetsskötare, drift, ventilation. Tjänst inklusive utbildningar inom exempelvis naturvård.

81 aug Arbete i butik Mestadels service. Vill skola om mig inom ngn bransch med kompetensbrist

82 aug Socialpedagog Florist, socialpedagog Socialpedagog, florist, undersköterska

83 aug Undersköterska Undersköterska Hemtjänst, boendestöd, anhörigstöd, LSS mfl

84 aug Universitet/civilekonom Inköpschef Region Stockholm Chefsjobb, upphandling, statlig, regional offentligt inköp, byggnadsvård eller liknande.

85 aug Universitet Fastighetesförvaltning Fastighetsförvaltning

86 aug Univesitet Egenföretagare, ekonomi och redovisning

87 aug Civilingenjör Senior Design Engineer Maskinteknik

88 aug Inköp Inköp

89 aug Lärarexamen 2014 Lärare i förskoleklass Lärare i förskoleklass

90 aug Ekonomi vid Lunds Univesitet Studerar svenska och söker arbete Work with human behaviour and communication to facilitate effective and positive team interactions and to help clients understand and resolve tasks.

91 aug Officershögskola, Trafikflygarhögskolan Officer i Försvarsmakten, flygnavigatör på C-130 transportflygplan Försvarsmakten, lantmäteri, lokförare, flygplatsjobb

92 aug Medföljande oklart oklart

93 aug Socialpedagogik, ungdoms- och missbruksvård på Linnéuniversitetet i Växjö (180 hp?

Autismpedagog på LSS-boende Socialt arbetet, utbildad socialpedagog/behandlingspedagog

94 aug Fordon- & transport på gymnasiet Arbetssökande Industri, lager

95 sept Masterprogram in finance Ekonom

96 sept Medföljande oklart oklart

97 sept Gymnaisal utb, fordon och tranpsort Arbetslös som söker jobb Intresserad av att arbeta inom industri eller lagermedarbetare

98 sept Bacehlordegree in marketing

99 sept Medföljande oklart oklart

100 sept Licentiatet inom markteknik och hydroteknik från SLU Hydrogeolog Projektledare inom vatten, mark och miljö på kommun, LÄnsstyrelsen, NAtruvårdsverket

101 sept Högskoleingenjör i elktroteknik med inriktning mot elkraft El-projektör Tekniksa ingenjörsjobb, IT-samordnare

102

sept Lärarutbildning samt master i pedagosgisk sociologi

Pluggar master i pedagogisk sociologi samt undervisar svenska som 

modersmål 50%. Är förtroendevald på Modersmålsskolan i Danmarks. Är 

utbildad lärare samt har arbetat som grundskolelärare i tre år innan 

universitetet Lärare i grundskola, lärare påå lärarhögskola, vuxenutn, utbildningsforskning, administration, modersmål

103 sept Lärarutbildning samt master i pedagosgisk sociologi Grundskolelärare Förskollärare

104 okt Hotell & Restaturang Café & butiksbiträde Café, butik, sportaffär, administration mm

105 okt Byggnadsingenjör Arbetssökande Har sökt en tjänst inom Jämtkraft

106

okt

Studerat arekologi i Aleppos universitet i Syrien och AF som motsvarar sociologi samt 

socialt arbetet och sicoionomprogrammet. Studerar specialpedagogkurs i 4 månader Studerar SFI, kurs D Intresserad av att arbeta inom kommun utifrån erfarenherer. Kan även tänkas jobba som t ex barnskötare eller studiehandledare i arabiska.

107 okt YH processteknik, asfalt, betong, kross/taxiförare. Planera till ingenjör/lastbil Arbetssökande YH ekonomi/taxiförare/truckförare/ YH processteknik, asfalt, betong, kross

108 okt Medföljande oklart oklart

109

nov Pågående rektorsutbildning, förskollärarutbildning klar -97

Arbetar som rektor i förskolan och läser rektrosutbildning. Det är ett 

uppdrag jag vill fortsätta. Har 2 år kvar på utbildningen Arbetar som rektor i förskolan och läser rektrosutbildning. Det är ett uppdrag jag vill fortsätta. Har 2 år kvar på utbildningen

110 nov Medföljande vill starta företag eget företag

111

nov

Studerar till grundskollärare F-3 på Stockholms universitet. Läser termin 6 av 8. Klar jan 

2022 Studerar grundskollärare F-3 Grundskollärare F-3. Planerar flytt så att eventuellt den sista delen av studierna kan göras på distans och min sista VFU HR 2021 på en skola i Östersund.

112 nov IT Kommer att arbeta på distans tills frun är klar med studierna

113 nov Distriktsköterska vidareutbildning Distriktssköterkska Distriktsköterska

114 nov Civilingenjör inom Industriell ekonomi 1998 Konsultchef med HR-inriktning på ett IT-konsultföretag Jag längtar efter ett meningsfullt arbetet där jag kan bidra med min kompetens och erfarenhet. Exempel kan vara projektledare, teamledare mm

115 nov Logopedutbildningen, diplomutbildningen, raw food-kock Logoped Logoped, habilitering/rehabilitering, hälsa, kost, friluftsliv, vård/omsorg

116 nov Målarutbildningen Studerar till målare Målare

117 dec Civilingenjör i bioteknik inriktning medicin 

118 dec Civilingenjör i bioteknik inriktning medicin 

119 dec Gymansium Servicetekniker Servicetekniker idag men allt av intresse

120 dec Gymnasium Barnskötare Kundservice, barnomsorg

121 dec Sjuksköterska Sjuksköterska palliativ vård Sjuksköterska inom palliativ vård

122 dec VVS & Fastigeht på gymnasiet VVS-lärling VVS-montör

123 dec Jurist kandidatexamen Jurist och dataskyddsombud Jurist och dataskyddsombud

124 dec Pilot Pilot

125 dec Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska


