2007-03-30
Karl Wackerberg

karl@wackerberg.se

Löparegatan 15
416 69 Göteborg
0739-525475

Ung chalmerist vill testa Volvo Personvagnar
Jag söker med glädje sommarjobb hos er efter tjugotre veckors erfarenhet från praktik hos AB
Volvo och Volvo Personvagnar inom produktion, närliggande funktioner till produktion och
produktutveckling, tre års industritekniskt program på Göteborgsregionens Tekniska
Gymnasium(GTG) och en dryg termin på Chalmers där krav på initiativförmåga, noggranhet,
flexibilitet och teamarbete varit stora.
Utbildningen på GTG och framför allt praktiken hos Volvo har gett mig kunskaper inom ett
brett område. Kurser som behandlade verkstadsteknik, kvalitetsteknik, arbetsmiljö och
säkerhet samt produktionsprocessen lästes på GTG för att senare praktiseras på Volvo. Att
arbeta för att skapa nöjda kunder är en självklarhet för mig. Praktiken, GTG och Chalmers har
utvecklat min förmåga att arbeta i grupp och med projekt. Att arbeta med andra människor
motiverar och utvecklar mig väldigt mycket.
På Chalmers studerar jag till civilingejör i industriell ekonomi. Det är roligt och passar mig
bra med en blandning av teknik, ekonomi och management. En akademisk utbildning är för
mig en självklarhet då jag med nyfikenhet söker förståelse för den komplexa värld vi lever i.
Att ha en aktiv fritid är viktigt för att jag ska kunna koppla av. För närvarande spelar jag
handboll ungefär tre gånger per vecka i Härryda BK. I scoutkåren Göta Lejon sitter jag med i
styrelsen samt valberedningen och hjälper till när det behövs för att ge scoutkårens unga
roliga, lärorika och minnesvärda upplevelser.
GTG gav mig en fantastisk tid och fick mig att se Volvo som en framtida attraktiv
arbetsgivare efter avslutad civilingejörsutbildning samtidigt som er närvaro på Chalmers
arbetsmarknadsdagar inte gjorde saken sämre. Tillsammans med er hoppas jag få och bidra
till en spännande framtid.
Jag ser fram emot att höra från er,

Karl Wackerberg
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Utbildning
Chalmers Tekniska Högskola, heltid 2006 –
Studerar mot en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi.

Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium (GTG), heltid 2003-2006
Specialutformat högskoleförberedande industritekniskt program med vald
profil teknisk naturvetenskap. Omfattade 3800 gymnasiepoäng gentemot
ordinära 2500.

Arbetslivserfarenhet
Under min treåriga utbildning på GTG har jag sammanlagt haft 23 veckor
arbetsplatsförlagd utbildning på Volvo Personvagnar och AB Volvo och har vid
alla tillfällen fått bra omdömen.

Produktutveckling, 9 veckor 2005
Utförde självständigt konkurrentkarläggning samt sammanställning och
bearbetning av data. Volvo Personvagnar R&D avdelning Hjul, däck och
dekaler.

Närliggande funktion till produktion, 6 veckor 2004
I en grupp om tre genomförde vi kartläggning och analys av cykeltider, miljö
och kvalité i Volvo Torslandaverkens karosserifabrik.

Produktion, 8 veckor 2003-2004
Arbetade som montör i produktion. AB Volvo och Volvo Personvagnar.

Förtroendeuppdrag
Styrelseledamot och med i valberedningen för scoutkåren Göta Lejon.

Övrigt
-

B-körkort

-

Pratar svenska, engelska och i viss mån tyska

-

Handbollsledarutbildning och scoutledarassistentutbildning

-

Har goda kunskaper i Microsoft Office-paketet.

-

Njuter gärna av en film, glass eller kaffe.
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