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Student - Yrgo, Göteborg
Augusti 2020 -
Beskrivning
Jag studerar Computer Graphics design på YRGO. Jag började mig intressera mig för 3D
visualisering eftersom jag gillar att vara kreativ och jag älskar att lära mig nya saker.
Under det här första året på min utbildning har jag lärt mig väldigt mycket och gjort stora
framsteg i mina förmågor inom 3D design och redigering. Jag ser fram emot att få jobba
kreativt och lära mig ännu mer när utbildningen är klar om ett år.
Jag har kunskaper inom 3DS Max, Nuke och Photoshop.

Kock - Brännö Värdshus, Göteborg
Juli, 2018 - Augusti, 2020
Beskrivning
Jag började jobba som diskare på Brännö Värdshus när jag gick i Gymnasiet. Mot julen
började jag jobba som kallskänka, i mitten av våren blev jag kock. Det viktigaste jag tog med
mig från min tid som kock var att kunna producera kvalitet under stressiga förhållanden. Jag
lyckades jobba mig framåt även fast jag inte har någon kockutbildning för att jag visade mitt
engagemang och min vilja att lösa problem som låg delvis utanför min roll. Jag hade visst
administrativt ansvar som att planera inköp och att gå igenom restaurangens hygienrutiner.
Mot slutet av sommaren hade jag delat ansvar över köket med en annan kock.

Utbytesstudent - USA, Michigan
Augusti, 2015 - Juni 2016
Beskrivning
2015-2016 studerade jag på Eaton Rapids High School, detta utvecklade min engelska
jättemycket. Jag kommunicerar därför obehindrat på engelska. Jag gjorde denna resan för
att jag tyckte det skulle bli spännande att möta nya miljöer och etablera nya kontakter. I USA
bodde jag på en bondgård och hjälpte till dagligen på bondgården. Det innebar tex att gå
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upp tidigt på morgonen, innan skolan, för att mata djuren. Utöver detta engagerade jag mig i
olika sporter inom ramen för skolan.


