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ARBETSLIVSERFARENHET 

UTVECKLINGSLEDARE, VETENSKAPENS HUS — 2015 
Efter mitt examensarbete, som handlade om att ta fram och utvärdera ett skolbesök om 
värmekameror på Vetenskapens Hus, har jag fortsatt att jobba som besöksledare och nu senast 
som utvecklingsledare där. Vetenskapens Hus tar varje år emot över 80 000 skolelever och lärare 
med huvudsyftet att inspirera och skapa intresse och kunskap i en miljö som visar 
naturvetenskap, teknik och matematik på riktigt. Som besöksledare har du det fulla ansvaret för 
besöket och gruppen, med laborationsgenomgång och handledning. Som utvecklingsledare har 
jag dessutom haft ansvaret att handleda  besöksledare, utveckla besöken. Jag har haft ansvar för 
grupper med nyanlända samt haft ansvar och undervisat moment på lärarutbildningen och i 
lärarlyftet.  

GYMNASIELÄRARE I MATEMATIK OCH FYSIK, VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM 
— 2013-2014 
Mitt första helår som lärare arbetade jag som lärare i matematik och fysik på Viktor Rydberg 
Gymnasium vid Odenplan. Trots att jag inte är helt färdigutbildad tyckte jag det var viktigt att sätta 
studierna i relation till verkligheten. Jag älskar att vara lärare, att undervisa och se när 
stjärnglansen tänds i elevernas ögon och de utbrister - Freddy nu förstår jag. 

GYMNASIELÄRARE I MATEMATIK, SÖDRA LATINS GYMNASIUM — 2006-2013 
Har ända sedan hösten 2006 vid flertalet tillfällen både längre och kortare perioder varit vikarie på 
Södra Latins Gymnasium. Från mars 2013 och resten av vårterminen arbetade jag heltid som 
lärare. Eftersom jag gillar matematik mycket har det varit ett fantastiskt roligt jobb. Trivs med att 
träffa människor och undervisa. 

BESÖKSANSVARIG, TOM TITS EXPERIMENT — 2010-2012, 2015 
Under 4 somrar har jag arbetat som utställningsvärd och som besöksanvarig på Tom Tits 
Experiment i Södertälje. Ett fantastiskt roligt jobb som gav mig chansen att sprida mitt 
engagemang för naturvetenskap och teknik till barn och vuxna. Arbetsuppgifterna var daglig 
service av experimenten, bemötande av besökarna samt att leda showerna Råttrace och 
Såpbubbleshow. Som besöksansvarig hade jag även en arbetsledande roll av alla 
utställningsvärdar. Jag var även ansvarig för att planera och leda två sommarläger under 
sommaren 2012. 2015 var jag tillbaka och utvecklade nya mindre demonstrationer ute i 
utställningen.  

VAKTMÄSTARE, SÖDRA LATINS GYMNASIUM — 2007-2009 
Jag började jobba som söndagsvaktmästare på Södra Latins Gymnasium under hösten 2007. 
Skolan var öppen på helger för elever att komma dit och öva på sina instrument och studera. På 
söndagarna var skolan mitt ansvar och jag var där för att se till att allt fungerande. Ett 
stimulerande jobb som var mycket varierande. Jobbade även hela sommaren 2008 och 2009 
med alla typer av vaktmästarsysslor. 

BREVBÄRARE, POSTEN — 2007-2008 
I 6 veckor under sommaren 2007 jobbade jag som brevbärare på Posten Värmdö. 
Arbetsuppgifterna var att sortera och dela ut brev. Jag delade ut med bil. Ett stundom stressigt 
jobb men trivsamt då man var väldigt självgående och hade ansvar. Jobbade även under julen 
och efter nyår. 
Sida 1

CURRICULUM VITAE



AMBULERANDE PERSONAL, STEAM CLEAN I STOCKHOLM KB — 2006-2008 
Som ambulerande personal har jag jobbat som: 
Lagerarbetare på Axfoods närlivslager i Årsta 
Flyttkarl vid både företagsflyttar och privatflyttar 
Fruktkorgschaufför, körde för fruktkorgsföretaget Lemonia AB 
Förare av lätt lastbil, körde fönster för Fog och fönsterservice AB  

TELEFONFÖRSÄLJARE, UNIFLEX — 2006 
Jag var uthyrd som teleonförsäljare till Teleperformance. Jag var verkligen bra på att bemöta 
människor och la fokus på nöjda kunder. Detta ledde förstås till att jag sålde väldigt bra.  

MARKARBETARE, SUNDBY TOMTER — 2005 
Sommaren 2005 jobbade jag som markarbetare. Röjde sly med röjsåg och släpade bort grenar 
efter avverkning.   

TIDNINGSKOLPORTÖR, DAGENS NYHETER — 2004 
Sommarjobb på tre veckor där jag sålde DN i centrala Stockholm. Vann pris för bästa säljare. 

FÖRTROENDEUPPDRAG 
KOMMUNFULLMÄKTIGE STOCKHOLMS STAD — 2014  
2014 blev jag vald till ledamot i kommunfullmäktige och ersättare till riksdagen för Vänsterpartiet. 
Jag är även ordförande för min partiförening, Västra Södermalm. 

LÄRARNAS RIKSFÖRBUNDS STUDERANDEFÖRENING — 2011-2014  
2012-2014 var jag ordförande för Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, en facklig 
organisation för lärar- och studie- och yrkesvägledarstudenter med 17 000 medlemmar. Jag 
utvecklade föreningen och gjorde densamma mer synlig i media och därigenom en viktig part i 
den skolpolitiska debatten.  

2011-2012 var jag ledamot i den Centrala Styrelsen och var med att starta upp i lokalföreningen i 
Stockholm efter att den legat vilande.  

STOCKHOLM PRIDE 2014-2015 
2015 satt jag med i styrelsen. Vi lyckades göra en festival som var uppskattad och gick med 
överskott. 

2014 var jag ställföreträdande paradchef för Nordeuropas största Prideparad, omkring 50 000 
deltagare och en halv miljon åskådare. Paradchefens uppdrag är att leda paradledningen som i 
sin tur organiserar hela paraden med avspärrningar, anmälningar och arbetsledning av 
volontärer.  

UTBILDNING 
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN — 2007 
2009 bytte jag till Civilingenjör- och lärarprogrammet och är sedan VT 2015 färdig med 
examensarbetet samt de allra flesta kurserna, några poäng återstår för att kunna plocka ut 
examen.  

2007 påbörjade jag Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik. Mina fyra terminer på den 
utbildningen har jag klarat med goda studieresultat. 

SÖDRA LATINS GYMNASIUM — 2003-2006 
2006 tog jag studenten efter tre års utbildning på Naturvetenskapsprogrammet vid Södra Latin. 
Hade mycket goda studieresultat. 

KÖRKORT — 2006 
2006-11-03 tog jag körkort med behörighet B 
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FÄRDIGHETER 
SPRÅKFÄRDIGHETER 
Svenska Modersmål och jag uttrycker mig helt obehindrat i tal och skrift 
Engelska Mycket goda kunskaper i både tal och skrift 
Tyska  Grundläggande kunskaper 
Kinesiska Mycket grundläggande kunskaper i Mandarinkinesiska 

DATORFÄRDIGHETER 
Mac OS Behärskar mycket väl  
Windows Behärskar mycket väl 
iWorks  Behärskar pages och Keynote mycket väl 
MS-Office Behärskar Word, Excel, och PowerPoint mycket väl 
Java  Goda grundläggande kunskaper i java 
C++  Goda grundläggande kunskaper i C++ 

FÖRARFÄRDIGHETER 
2011 volontär för filmfestivalen där jag körde regissörer och skådespelare mellan hotell, 
filmvisningar och fester.  
2006 erhöll jag körkort för behörighet B.  
Jag har mycket god körvana då jag har kört väldigt mycket både privat och i arbete. Har kört allt 
från personbil till lätt lastbil.  
ÖVRIGA MERITER 
HARRIET OCH STEN GUSTAVSSONS STIPENDIUM I FYSIK 
2006 när jag tog studenten erhöll jag Harriet och Sten Gustavssons stipendium i fysik för mina 
goda resultat i fysik och matematik. 

STIPENDIUM FÖR BÄSTA UTVECKLING INOM MATEMATIK OCH 
NATURVETENSKAP  
2003 när jag avslutade högstadiet fick jag stipendium. 

REFERENSER 
Fler referenser ges vid förfrågan
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