
Min styrka är min personlighet! 
Jag är inlyssnande och positiv, ser 
misslyckanden som erfarenheter. 
Väldigt kreativ och lagom modig. 
Älskar att se människors storhet. 
Gillar att lära ut på ett pedagogiskt Gillar att lära ut på ett pedagogiskt 
sätt, och att leda andra. Är stolt över 
att ha nära till mina känslor och vara 
rak och tydlig både mot mig själv och 
andra. Har inga problem att ställa 
frågor. Följer alltid mitt hjärta som 
vägleds av mina viktigaste värderingar, 
GENUIN, PASSION, TILLIT och GENUIN, PASSION, TILLIT och 
BALANS. Är nyken och vetgirig.
Blir tillfredställd av att känna att jag 
inspirerar och lyfter andra, och är 
behövd. Att utmana mig själv och  
utvecklas , det är KUL!
Vill ingå i samband där jag får använda 
min kommunikativa och 
socialakompetens till att utveckla och 
hjälpa andra genom att tillföra massa 
nya perspektiv, gärna genom projekt, 
utbildning och workshops. Vill gärna få 
vara kreativ och lösa “problem” och 
kläcka massa ideer med andra. kläcka massa ideer med andra. 
Drömmer om att föreläsa och utbilda! 
Allt med fokus på utveckling!
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REFERENS
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Bokföring/admin
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Kundservice

SKILLS

OM MIG

Kundservice är min grund-
styrka, att få kunden att 
känna sig sedd och förstådd. 
Det ledde sedan till att jag-
starta Subway, där personal 
och administration kom som 
ett brev på posten. Först var 
mit fokus fortfarande på 
kunden och produkten och 
allt annat var sekundärt. Men 
sedan utvecklades det till 
det motsatta, jag la fokus på 
det administrativa och per-
sonalen och öppnade ytterli
gare en Subwayrestaurang. 
Så med över 30 anställda i 
två restauranger skötte jag 
allt administrativt själv. Från 
bokföring, löner, beställning 
och faktuering till rutinper-
mar, företagspolicys och 
målsättningar. Dessutom 
hade jag fullt personalansvar 
med medarbetarsamtal, reha-
biliteringsplanering, per-
sonalmöten, anställningsin-
tervjuer och rekrytering. 
Sedan insåg jag . Idag driver 
jag 
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