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UTBILDNING: 

2012 – 2015 Systemvetenskap – Business Intelligence, Högskolan i Skövde 

Bred utbildning som omfattar informationsvetenskap, ekonomi, ledarskap och 

datakunskap, mycket utgörs i projektform, med målsättningen att skaffa 

erfarenhet av att utveckla olika Data Warehouse och Business Intelligence-

lösningar. 

2008 - 2011 NVSP-programmet, Rudbeckianska Gymnasiet Västerås  

Samhällsvetenskap med naturkunskapsinriktning. Tvärvetenskapligt program 

som syftar mycket till ämnesöverskridande projektarbeten som bidragit mycket 

till stort ansvarstagande och förmågan att arbeta bra i grupp. 
 

FRISTÅENDE KURSER: 
Högskolan i Skövde 
VT 2014 Projektledning - grundläggande begrepp och metoder (G1N) 7,5hp 
VT 2013 Praktisk retorik GR (A) 7,5hp  

Mittuniversitet  

VT 2012 Informatik GR (A), Webbinformatik 7,5hp 

VT 2012 Informatik GR (A), Söka och värdera information på webben 7,5hp 

VT 2012 Informatik GR (A), Människa-Informationsteknologi-Interaktion 7,5hp 

Anna Karlsson 

Personnummer: 921026-0361 

Mail: anna.l.karlsson@live.se 

Telefonnummer: 076-091 71 73 

Adress: Kurortsvägen 8, 541 37 Skövde 



ANNA KARLSSON                       076-091 71 73 

921026-0361                        anna.l.karlsson@live.se 

 

ARBETSLIVSERFARENHET: 

2014.03 – ff.  Colorama Billinge Färg AB, Skövde 

Detaljhandelssäljare  

Sortimentet består av färg, golv, tapeter, kakel & klinkers samt 

badrum. Mycket individuellt anpassat kundbemötande och breda 

kunskaper som täcker hela sortimentet.  

 

2013.02 – 2014.01 Subway, Skövde 

Restaurangbiträde 

Snabbmatställe med brödbakning och matförberedelse på plats. 

Mycket eget ansvar och initiativtagande, varierande uppgifter som 

matförberedelser inklusive brödbakning. Kassa, smörgås 

förberedande samt städning och diskning. Innan anställning 

genomfördes tre kurser inom renhållning, matförberedelser, 

kundbemötande och ansvarstagande för restaurangen (Sandwich 

Artist, Sandwich Artist PRO & Senior Sandwich Artist). 

 

2013.01- 2014.01 Proffice, Skövde 

Konsult i studentpool. 

Arbete som konsult i en studentpool, har varit på uppdrag inom en 

statlig myndighet som växeltelefonist.  

 

2013.06 – 2013.08 Happy Homes Runes Färger Västerås 

Butiksbiträde/ säljare inom detaljhandeln 

Säljare av golv, färg, tapeter, kakel och klinkers över sommaren. 

 

2010.11 – 2012.08 Happy Homes Runes Färger Västerås 

Butiksbiträde/säljare inom detaljhandeln 

Säljare av golv, färg, tapeter, kakel och klinkers.  Började som 

personal i snabbkassan, extrajobb under gymnasiet. Började därefter 

arbeta ca 24 timmar i veckan, vilket ledde till större ansvar och fler 

och mer varierande arbetsuppgifter som att blanda färg, serva 

kunder, stå för tips, råd och förslag, lägga order, ta betalt och se till 

att det var snyggt och rent i butiken.   
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921026-0361                        anna.l.karlsson@live.se 

 

2010.06 – 2010.08 Sommarlovsentreprenörerna 

Driva eget-projekt 

Sommarprojekt i entreprenörsanda som gick ut på att starta upp och 

driva en egen hobbyverksamhet. Tillsammans med en kompis 

startade jag upp en verksamhet som gick ut på att utföra 

trädgårdsarbete och hjälp i hemmet för människor på semester. 

  

ANDRA ERFARENHETER: 

Projektgruppen, Framtidsmässan Högskolan i Skövde   2013/2014 
Årlig arbetsmarknadsmässa producerad av studenter.  
Med i projektgruppen under planering, genomförande och utvärdering. 
 
Finalist Drivhuset24     2014 
Kreativ tävling som pågår under 24 timmar i sträck.  
En uppdragsgivare lämnar ett problem företaget har,  
under 24 timmar ska en lösning tas fram och presenteras.  

DATORER/IT: 

 

 

KÖRKORT:  

Klass B  2010-12-08  

 

SPRÅKFÄRDIGHETER: 
Svenska Modersmål  
Engelska Flytande i tal och skrift 
Italienska Nybörjare 

 

Mycket goda kunskaper i Microsoft Office, Visio & Project 

Mycket goda kunskaper inom SQL  

Grundläggande kunskaper inom HTML och CSS 

Grundläggande kunskaper inom PHP och .net  

 

Referenser lämnas gärna på begäran.  

 


