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HEJ SKF!
På er hemsida såg jag en annons om att ni sökte sommarpraktikanter, den fångade min
uppmärksamhet. Med detta brev och medföljande CV vill jag anmäla mitt intresse till att arbeta hos
er i sommar. Låt mig kortfattat förklara varför jag tillsammans med er kan bidra till att ni överträffar
era kunders förväntningar
Under sommaren och våren 2007 arbetade jag ideellt som funktionärshandläggare på scouternas
läger Jiingijambori. Det var ett roligt och givande arbete med ansvar för att bemöta och placera
funktionärer inom lägerorganisationen. Arbetet krävde kontakt med många scouter med olika
kulturell bakgrund och av största vikt var att ge dem ett professionellt bemötande och bästa möjliga
service för att skapa den bästa funktionärs- och deltagarupplevelsen. Lägret hade ca 20000 deltagare
och 2500 funktionärer.
I min vardag på Chalmers sätts min samarbetsförmåga på prov. Detta då utbildningen har stort fokus
på projekt- och grupparbete. Efter avslutade projekt beskrivs jag ofta som drivande och engagerad.
Utbildningen kräver dessutom förmåga att hantera flera parallella kurser och uppgifter samt att
prioritera bland dessa.
Tidigare erfarenhet av att arbeta inom produktionsverksamhet har bestått av Volvo och Volvo
personvagnar, dels som arbetsplatsförlagd utbildning under min tid på Göteborgsregionens tekniska
gymnasium och dels som feriearbetare. Den erfarenheten har gett mig en inblick i att jag är väl
lämpad för att klara av liknande situationer i framtiden men även förståelse för vikten av att effektivt
leverera rätt kvalité.
Acceptera detta brev som ett uttryck för mitt genuina intresse i att sommararbeta hos er. Jag
kommer att bidra till att ni överträffar era kunders förväntningar och levererar kvalité. Om ni är
intresserade av en representativ och ödmjuk student med kvalitetskänsla, ring eller skicka ett mejl!
Tack för att du tog dig tid att läsa mitt brev, jag ser fram emot att höra från dig.

Med vänliga hälsningar Karl Wackerberg
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UTBILDNING
Chalm ers T ekniska Högskola , civiling enjör industr iell e konomi
-

Heltid, 2006 –
Projekt: Marknadsplan för Berg Propulsion, fallstudie av investeringsprocessen hos
Mölnlycke Health Care, externanalys av HEBA Fastigheter AB
Ämnesområden: Naturvetenskap, teknik, ekonomi och management

Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium, industritekni skt program
-

Heltid, 2003 – 2006, omfattade 3800 poäng gentemot ordinarie 2500.
Profil: Teknisk naturvetenskap

ARBETSLIVSERFARENHET
Volvo Personvagnar Bulycke, produktion
Feriearbete som montör av personbilsmotorer i 10 veckor sommaren 2007.

Volvo Personvagnar Torslanda, produktutv eckling
Arbetsplatsförlagd utbildning under 9 veckor hösten 2005. Utförde självständigt
konkurrentkartläggning samt sammanställning och bearbetning av data på avdelningen för hjul,
däck och dekaler.

Volvo Personvagnar Torslanda, närliggande funktion till produktion
Arbetsplatsförlagd utbildning under 6 veckor hösten 2004. Utförde i grupp kartläggning och
analys av cykeltider, miljö och kvalité i Volvo Torslandaverkens karosserifabrik.

FÖRTROENDEUPPDRAG
Funktionärshandläggare, Jiingijamborii
Ideellt uppdrag med ansvar för att bemöta och placera funktionärer inom lägerorganisationen
som bestod av runt 2500 funktionärer. Uppdraget pågick under perioden 2007-05 – 2007-10.

Ledamot, Göteborgs Scoutdistrikt av SSF , valberedning
Förbereder de val som sker vid distriktsstämman, 2008. Uppdraget startade hösten 2007 och
pågår.

ÖVRIGT
-

B-körkort
Goda kunskaper i engelska
Löptränar inför Göteborgsvarvet och spelar handboll ett par gånger i veckan
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office
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