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CV
Cecilia Blomberg

Personlig profil
Varför anställa just mig?
Vill ni ha en person som är en glad, noggrann, lojal och serviceminded som trivs med att
arbeta både i grupp och ensam, så kan det vara jag.
Den av mina arbetsgivare som jag var längst hos, arbetade jag första tiden på kontoret och i
samband med barnen, länge på distans, vilket fungerade bra. Företaget uppskattade att jag
hade självdisciplin samt kunde ta eget ansvar.

Målsättning
Jag vill arbeta på en arbetsplats där jag känner att jag kan bidra med min hjälp och göra
nytta, vilket jag tror att jag skulle kunna göra hos er.
Jag brinner för att hjälpa till.
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Utbildningar
Från Humanistisk linje på gymnasiet tog jag studenten 1981, därefter åkte jag till USA och läste
på Junior College i ett år; Animal Science.
När jag sen kom hem 1982, så tog jag tre enstaka kurser (Engelska, Pedagogik och Psykologi, 20p
vardera),på högskolorna i Linköping och Stockholm åren 1983-84.
Sen tog jag Socionomexamen 1991 på Stockholms Universitet,
Kurser:
Då jag gått från att ha varit ¨rädd för att förstöra en dator med ett feltryck¨ till att bli väldigt
intresserad av datorer, så har jag gått komvuxkurser i;
Datakunskap grund och Standardprogram 1998-99, Webbdesignkurs 2008-09 samt för att hålla
mig lite mer ajour med webbkunskaperna även Webbutveckling 2015. Sen tycker jag numera att
det är kul att öppna och skruva lite i datorerna också -om det behövs….
Datorkunskaper
Jag har mest arbetat med PC och där med de vanligaste programmen t.ex MS Office: Word och
Excel samt jag arbetat med Word i Open Office.
I bildbehandlingsprogram t.ex. Adobe Photoshop har jag gjort flera bildspel, retuscherat bilder
och några julkort ect.
Då jag gjort hemsidor till företag, så har jag också hjälpt dem med mallar ex. faktura mallar.
Förutom det har jag supportat dem både via telefon och remote med programmet TeamViewer,
när det gäller olika saker de önskat hjälp med. (Detta tycker jag är fantastiskt roligt- att hjälpa på
detta sätt!!)
Arbetslivserfarenheter:
När jag gått i skolan har jag arbetat extra och på somrarna med att städa på sjukhus, rensat
ogräs, varit kassörska på IKEA till att agerat simskollärare och varit skötare på psykavdelningar.
Från 1980-88
De heltidsarbetena jag haft är; Mässvärdinna 1985-86,
Account Manager (telefonsäljare B2B, 1989-2011) samt att jag startade mitt enskilda bolag
Cialine, för att hjälpa företag med att bygga hemsidor och annat datorarbete. Dessutom arbetar
jag sedan 1998 till idag, i vårt familjeföretag Furulunds Mark & Trädgård AB med olika
datorarbeten-allt från att t.ex. skriva offerter, lösa programfrågor till att föra över data från
hårddisk ur dator som åskväder/blixt slagit ner i, till en ny dator.
Övriga meriter
BE-körkort och tillgång till egen bil
Språk
Svenska: modersmål
Engelska: goda, gått på Junior College 1år i USA samt läst 20 p på universitet
Tyska: läst 3 år i högstadiet och 3 år på gymnasiet
Spanska: 1 år i gymnasiet
Intressen
Familjen, Datorarbeten, Hästar samt Golf.
Referenser
Mer info, referenser och betyg lämnas på begäran.

