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——————————————————————— Kompetensprofil ———————————————————————
En blivande bibliotekarie med bred erfarenhet av verksamhetsutveckling, kommunikation och
pedagogiskt arbete. Principerna bakom 'Design Thinking' utgår jag ofta ifrån i både mitt yrkesliv och i
mitt ideella engagemang. Att arbeta över gränser och engagera andra människor är det som driver mig.

———————————————————— Yrkeserfarenhet i ett urval ———————————————————
Biblioteksassistent
Kungliga biblioteket

04/2018 - pågående

• Timbemanning vid informationsdisk och läsesalar samt RFID-märkning och konvertering av material.

Biblioteksassistent

11/2017 - pågående

Bibliotek Huddinge
• Låntagarservice, utlån och andra uppgifter som timvikarierande biblioteksassistent.

Museiguide

06/2017 - 08/2017

Iggesunds järnbruksmuséum
• Tillsyn och guidning av järnbruket samt ansvar för muséets populära sommarkafé och sociala medier.

Studentombudsman
DIK

02/2016 - 12/2016

• Rekryterade, utbildade, koordinerade och följde upp arbetet av DIK:s anställda studentinformatörer.
• Utvecklade flera lyckade samarbeten med högskolor, folkhögskolor och studentföreningar.

Pedagog

09/2015 - 01/2016

Lärarjouren
• Undervisade som klasslärare, gymnasielärare och fritidspedagog på olika skolor runtom i Stockholm.

Kulturadministrativ assistent
Haninge kommun

03/2013 - 06/2013

• Bokade och samordnade evenemang riktade till barn och unga på Haninge kulturhus.

———————————————————————— Utbildning i ett urval ————————————————————————
Masterprogram i biblioteks- och informationsvetenskap,
digitala bibliotek- och informationstjänster
Högskolan i Borås

08/2017 - pågående

• Internationellt masterprogram med fokus på utveckling och ledning av digitala bibliotek.

Att skriva politiskt’
Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg/Arenauniversitetet

01/2017 - 06/2017

• Grunderna i opinionsbildning och professionellt skrivande.

Kulturvetarlinjen, kandidatprogram

2010 - 2013

Stockholms universitet
• Fil. kand i historia. Läste kurser i data- och systemvetenskap och kulturpolitik.

-———————————————————————— Ideellt engagemang ————————————————————————SFIS Stockholm

08/2017 - pågående

Styrelseledamot
• Utvecklar SFIS lokalförening i Stockholm tillsammans med andra styrelsemedlemmar.

Valberedningsledamot
DIK

11/2015 - pågående

• Förbereder och föreslår kandidater till förbundsstyrelsen i fackförbundet DIK.

Grafisk formgivare | Redaktör | Webbansvarig

10/2016 - 11/2017

Tidskriften Alster
• Designade webbsidan och skrev argumenterande essäer om film och litteratur. Medgrundare.

Vice ordförande
DIK Student

02/2015 - 02/2016

• Organiserade studiebesök, skrev debattartiklar och drev igenom ett förslag om ett mentorprogram.

Biografvärd | Kassapersonal

04/2013 - 01/2014

Biocafé Tellus
• Sålde biobiljetter, tog emot besökare till biosalongen och städade lokalen.

-———————————————————————— Digitala kompetenser -———————————————————————
• Adobe Indesign/Photoshop, Aleph, BOOK-IT, HTML/CSS, Wordpress, XML - Goda kompetenser
• Python, R, SQL, Tableau - Grundläggande kompetenser.

——-——————————————————— Kurser & kompetensutveckling -——————————————————
• ‘Så engagerar vi genom sociala medier’ - Rättviseförmedlingen (2016)

—————-————————————————————————— Språk -————————————————————————————
• Engelska - Modersmål
• Svenska - Flytande

-—————-——————————————-———————— Utmärkelser -————————-————————-————————
• Vinnare av LM Information Award 2017

—————-—————————————————————— Meriter & intyg -————————————————————————
• Körkortsbehörighet B

Goda referenser lämnas på begäran

