
Nr: Utbildning Jobbar som Vill jobba inom

1 Delegering och svenska 

som andra språk

Föräldraledig Jag har jobbat på olika platser. Jag har mycket 

erfarenhet men har en önskan om att jobba på 

kontor och som säljare

2 Fysioterapi och 

idrottsmedicin på 

avancerad nivå

Fysioterapeut Fysioterapeut/sjukgymnastik

3 Fysioterapi och 

idrottsmedicin på 

avancerad nivå

Fysioterapeut Fysioterapeut/sjukgymnastik

4 Yrkesofficer Yrkesofficer Framgår ej

5 Yrkesofficer Yrkesofficer Framgår ej

6 Senaste utbilningen jag 

hade var på gymnasiet 

där jag gick naturbruk, 

inriktning trädgård, skog 

och skötsel

Arbetssökande Jag kan jobba inom det mesta, har inte någon 

fullständig utbildning men är mer än gärna villig o 

plugga upp om det behövs

7 Gymnasiet Arbetssökande Butik

8 Gymnasiet Fikabiträde Butik

9 & 10 Examen från 

masterprogrammet i 

sppråk med ryska som 

huvudspråk, Uppsala 

Universitet

Kanslist och bordtennistränare Idrottsrelaterade, språkrelaterade (ryska, franska, 

engelska), administrativt, utbildning m.m

11 Gymnasiet Just nu Postnord paketterminal Växjö Lager, truckkörning, packning. Arbeten utan direkt 

kundkontakt

12 Civilingenjör inom 

meaktronik/produktutv

eckling

Jobbar som ingenjör inom 

marinprodukter

Har mest jobbat med pruduktutveckling och 

programmering

13 Kandidat i digitala 

kulturer

Som kommunikatör på ett bokförlag Kommunikatör, marknadsassistent, 

marknadsförare, marknadskommunikatör, 

administratör eller liknande



14 Doktorerat Doktorand ekologi Ekologi, viltvård

15 Högskoleingenjör Utvecklingsingenjör Mekanisk ingenjör

16 Universitetskurser i 

husdjursfysiologi/anato

mi

Arbetssökande, tidigare jobb 

gruppchef på livsmedelslager

Lager, budbil eller butik (dagligvaruhandel, djur 

eller vad som helst). Kan tänka mig snabbmat för 

att komma igång och senare leta vidare.

17 Kostrådgivning IT-samordnare, kost- & 

träningskonsult

Projektledare, IT-samordnare, webbdesign, kost- 

& träningskonsult

18 Ledarskap och 

grupputveckling

Marknads- och kommunikationschef Kommunikationsstrateg, kommunikationschef, 

marknadschef

19 & 20 Magisterexamen i 

strategiskt miljöarbete

Miljö- och hållbarhetskonsult Konsultroller, verksamhetsstyrning, 

projektledning, strategiskt miljöarbete, 

hållbarhetsarbete, miljösamordning

21 Musiker, klassisk 

kandidat

Hörseltekniker Hörseltekniker, intrumentlärare, hörselvården

22 Civilingenjör Chalmers Civilingenjör fordonsbranschen Civilingenjör

23 Barnskötare, validiering 

vid fast tjänst

Trafikledare på turistbussföretag Barnskötare, trafikledare, serviceyrken

24 Oklart Idrottsutövare Oklart

25 Högskoleingenjör 

Tekniks Design via LTU

Receptionist Produktutveckling, innovation, designingenjör, 

konstruktion

26 Ämneslärarprogrammet 

åk 7-9 i textilslöjd, 

engelska 

Föräldraledig. Tillsvidarenaställd som 

lärare i åk 6-9 i textilslöjd

Lärare i textilslöjd, engelska och svenska

27 Svenska som andraspråk 

på Linköpings 

universitet

Svenska som andrspråk Lärare som andraspråk



28 Civilingenjör i miljö och 

vattenteknik

Nyutexaminerad Arbeten inom vattenfrågor, markutredningar, 

förorenade områden, VA, grundvatten, dagvatten 

etc

29 Magisterexamen i 

nationalekonomi

Utredare/handläggare Utredare handläggare, projektledning, kvalitativa 

analyser inom arbetsmarknad, näringsliv, 

integration och jämställdhet

30 Journalistutbildning Journalist Journalist/kommunkatör

31 Journalistutbildning Författare Kommunikatör

32 Gymnasiet- barn och 

fritidsprogrammet

Barnskötare i bemanningsteam Barnomsorg, skola

33 oklart oklart okalrt

34 Civilingenjör i miljö och 

vattenteknik

Rådgivande konsult inom 

järnvägsbranschen

Miljö och vattenteknik. Hållbarhet, 

transportsystem, avfallshantering. Strategisk 

samhällsplanering. Trivs i ledande roll så gärna 

arbete inom bygg- och projektledning

35 Oklart med är 

medflyttare till nr 34

oklart oklart

36 Juristexamen vid 

Uppsala Universitet

Jurist Kvalificerade juristtjänster

37 Psykologexamen vid 

Uppsala Universitet

Psykolog Psykologtjänster

38 Framgår ej Läsa svenska

39 Framgår ej Läsa svenska

40 Framgår ej Föräldraledig Mjukvaruutveckling ev tekniks driftledning

41 Framgår ej Föräldraledig Framgår ej

42 Framgår ej Arbetssökande Äldrevård med delgering av medicin samt skola

43 Framgår ej Arbetssökande Städ, fastighetsskötsel och äldrevården

44 Gymnasiet Driftchef på hotell i Norge Öppen för förslag

45 Utbildning Nord 

Bilmekanik i Övertorneå

Fordonsmekanik Bilmekanik



46 Lärare vid Örebro 

universitet

Musiklärare i åk 4-9  Musiklärare (grundskola, kulturskola eller 

gymnasiet), eventuellt förskollärare.

47 Undersköterska Undersköterska på korttidsboende Undersköterska

48 Inom polisen, växel och 

telefoni, administration

Teleoperatör inom polisens växel 

(annars har jag jobbat som butikschef 

och även som gruppledare inom 

handels)

Växel, Kundtjänst,

49 Receptionist på Kroksbäck Malmö Reception

50 Grundskollärare senare 

år SO

Lärare SFI Öppen för olika arbeten. Har lärarutbildning SO i 

botten.

51 Tullskolan, 

försäkringskassan, 

Polisen- civil-anmälning/ 

tillstånd/inrese kontroll/ 

kriminologi/ psykologi

Tullinspektör Utredning Utredare/ handläggare

52 Beteendevetenskap 

med inriktning mot IT - 

kandidatexamen

Systemförvaltare för Office 365, 

fokus på att driva 

förändring mot nya arbetssätt

Verksamhetsutveckling, Förändringsledning, IT

53 Ämneslärare 

(gymnasiet) i matematik 

och idrott

Studerar Lärare

54 Gymnasielärare svenska 

och biologi

Studerar Lärare

55 Ekonomi via SRF Privatrådgivare Bank Länsförsäkringar Administration, rådgivning, ekonomi konsult



56 Gymnasium Grupphandledare/stödassistent vid 

daglig verksamhet för vuxna med 

funktionsnedsättning

Daglig verksamhet

57 Programmet mot 

personal och arbetsliv, 

Uppsala 

Universitet. Examen 

2015.

Arbetar heltid som HR-konsult inom 

Region Steckholm

HR-generalist, HR-konsult eller motsvarande

58  VVS eftergymnasial 

utbildning 2014

Jobbar heltid inom global logistik på 

Hennes&Mauritz huvudkontor

Gruppchef eller motsvarande, lager/logistik chef

59 Psykologexamen Psykolog Psykolog

60 Snart en kandidat i 

ekonomi

Student på sista terminen Ekonomi

61 Civilingenjörer i design 

och produktutveckling, 

maskinteknik

IT konsult IT, projektledning, teknik

62 Enstaka kurser Skolintendent Jag är intresserad av administration

63 Utbildad 

fastighetsmäklare och 

har arbetar på 

skatteverket närmast

Säljkoordinator 

fastighetsmäklarfötetag

 Mäkleri, butiksjobb, statligt

64  Civilingenjör i 

maskinteknik

Teknisk dokumentation - skriver samt 

administrerar 

delar av ett webbaserat 

dokumentationssystem  

Chaufförsjobb t.ex. brevbärare, även lastbil med 

släp; teknisk skribent; ingenjör, beräkning; m.m., 

även 

kroppsarbete; ej städning eller omvårdnad.


