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CV 
 
Utbildning 
 
Hedbergska skolans gymnasium, ekonomisk linje. 1987-1990 
 
Juridisk översiktskurs 15 p Mitthögskolan. 1995 
Sociologi A 15 p Mitthögskolan.  2000 
Organisationspsykologi 15 p Mitthögskolan. 2001 
 
Socionomprogrammet 140 p Mitthögskolan. 2001-2004 
 
Folkhälsovetenskap A, Våld i nära relation 7.5 p 2006 
Mittuniversitetet. 
 
Arbetsmodellen ”Trappan” 5p   2007 
Ersta Sköndal högskola. 
 
BBIC Barns behov i Centrum  2008 
Grundutbildning, Sundsvalls kommun 
 
Motiverande samtal (MI)   2011 
 
Förberedande utbildning, Certifierad Rekryterare 2015 
Assessio Sverige AB 
 
Socionompraktik Swindia projektet Indien, Pune 20040119-20040414 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arbeten 
 
Sparbanken    19910501-19921130 
 
Anställning inom Skandia koncernen   19921202-20020701 
 
Sundsvalls kommun, socialtjänsten  200404-200601 
Socialsekreterare, Mottagningsgrupp och socialjour 
 
I mottagningsgruppens arbete ingår att ta emot och bedöma inkommande ärenden gällande barn som far illa. I 
socialjour ingick alla grupper från barn till vuxna missbrukare. Att besöka människor i hemmet, bedöma och 
eventuellt bevilja insatser/åtgärder på kvällar och helger. LVU & LVM bedömningar. 
 
Sundsvalls kommun, socialtjänsten  200601-201310 
Samordnare, ”Stödcentrum för barn och unga” 
 
Verksamheten innehåller ett samarbete mellan åklagarmyndigheten, polismyndigheten, landstinget och 
socialtjänsten. Där målet och syftet är att på bästa sätt bemöta och handlägga barn och unga som är utsatta för 
våld och sexuella övergrepp. Där var jag med och startade verksamheten i Västernorrland. I samordnarrollen 
ingick att skapa, implementera och upprätthålla rutiner och arbetssätt. Att hålla sig uppdaterad på forskning 
och praxis på området och förmedla det vidare till de kommuner i länet som ingick i verksamheten. Hålla i 
utbildningar och föreläsningar och på andra sätt sprida kunskap på området. Att framställa statistik och 
rapporter. Ge krisstöd till utsatta barn och ungdomar samt deras familjer. Hålla i samråds, arbetsgrupps och 
styrgruppsmöten. Att utveckla och driva verksamheten framåt samt att samverka med övriga verksamheter i 
landet.  
 
Adwork AB    201310— 
Rekryteringskonsult/Socionomkonsult 
 
 I jobbet som rekryteringskonsult har jag jobbat med hela rekryteringsprocesser åt företag, från kravprofil och 
annonsering till intervjuer och kandidatpresentationer. Adwork samarbetar med psykolog för arbetspsykologiska 
tester. Referenser på rekryteringsarbete finns. 
 
I rollen som socionomkonsult har jag jobbat med flera kommuner gällande utredningar, barn som far illa. Jag 
har även jobbat med utredningar gällande ensamkommande flyktingbarn. En del av socionomkonsultjobbet har 
varit som skolkurator på ett friskolegymnasium. Referenser på socionomkonsultarbete finns. 
 
Innehar B körkort 
 
Referenser: 
 
Lämnas på begäran. 
 


