
Personlig beskrivning
Jag är Muhammed Aldrin och är 35 år och arbetar 
med redovisning och ekonomi. Jag har arbetat fem 
år redovisning och ekonomi och rekrytering. 
Jag kom till Sverige 2016. På fritiden tycker jag om 
vara med min familjen, släkt och vänner. 
Tron har en framstående plats i livet. 

Arbetslivserfarenhet
Sedan oktober 2017 är busschaufför. I Syrien jag 
var administratör. Jag jobbade: 

• Planering möten. Boka lokaler och sköter posten 
 och diariet, skriva protokoll. 
• Köper kontorsmaterial och sköta företagets kostnader, 
 fakturahantering, redovisning. 
• Ekonomiska kalkyler och rapporter. 
• Sköta företagets hemsida
• Uppföljningar av projekt och rapportskrivning
• Göra intervjuer i samband med rekrytering

Språk
Svenska jag pratar flytande. Också arabiska jag pratar flytande och jag har goda 
kunskaper i engelska. 

Ansökan till Bokstavsverket

Muhammed Aldrin



Osäkra Elin
Elin är nyanställd och lever i ett samkönat förhållande men har inte gått ut 
med detta offentligt.
 

Bestämda Börje
Börje lever i ett heterosexuellt förhållande. Han kommunicerar rakt och är 
snabb att vilja gå till beslut. Han är traditionell och ser gärna att 
kvinnorna har ”klassiskt kvinnliga” egenskaper och männen ”klassiskt 
manliga” egenskaper.
 

Besvärade Bosse
Bosse är heterosexuell men känner inte riktigt att han kan delta i den 
jargongen som han upplever att många män vill ha ”män emellan”, vilket 
ofta får honom att känna sig besvärad över att inte passa in.
 

Verbala Berit
Berit har arbetat länge på arbetsplatsen och argumenterar gärna med 
kollegor och chef. Hon värnar om det hon anser vara rätt. På fritiden 
arbetar hon aktivt för lika rättigheter och jämlikhet.



Vem är jag?
Jag heter Raija Lindberg och är 34 år. På fritiden 
tycker jag om att umgås med min familj och vänner, 
går på yoga och utbildar i släktforskning. 
På somrarna åker jag alltid till Rumänien och 
besöker mina släktingar. 

Vad arbetar jag med?
Jag är utbildad ekonom och en serviceinriktad, 
flexibel och självgående administratör med goda 
kunskaper inom redovisning och ekonomi. Efter ett 
år på mitt nuvarande jobb söker jag möjligheter att 
utvecklas i en ny bransch. Med mina erfarenheter 
och min passion för kommunikation och struktur tror 
jag att jag skulle passa utmärkt för rollen som administratör på Bokstavsverket.

Vad har jag för erfarenhet?
Jag arbetar som administratör på Konsultfirman, Malmö. Mina arbetsuppgifter är att 
planera och administrera möten, konferenser och evenemang. Jag gör lokal-
bokningar och skriver protokoll. Jag ansvarar för inköp av kontorsmaterial och mat 
samt hantering av företagets interna kostnader. 

September 2016 – oktober 2017 arbetade jag som administrativ assistent | Logistik-
företaget, Malmö. Där understödde jag chefer i ett projekt för att förbättra och 
implementera styrdokument och rutiner på företagets åtta avdelningar.

Juni 2010 – februari 2016 arbetade jag som servitris på Restaurang Katitzi i Lund. 

Jag hoppas verkligen att ni kontaktar mig för en intervju så att jag får berätta mer. 
Givetvis kommer jag i så fall ta med mig referenser. 

Med vänliga hälsningar Raija Lindberg

Ansökan till Bokstavsverket

Raija Lindberg



Osäkra Elin
Elin är nyanställd och lever i ett samkönat förhållande men har inte gått ut 
med detta offentligt.
 

Bestämda Börje
Börje lever i ett heterosexuellt förhållande. Han kommunicerar rakt och är 
snabb att vilja gå till beslut. Han är traditionell och ser gärna att 
kvinnorna har ”klassiskt kvinnliga” egenskaper och männen ”klassiskt 
manliga” egenskaper.
 

Besvärade Bosse
Bosse är heterosexuell men känner inte riktigt att han kan delta i den 
jargongen som han upplever att många män vill ha ”män emellan”, vilket 
ofta får honom att känna sig besvärad över att inte passa in.
 

Verbala Berit
Berit har arbetat länge på arbetsplatsen och argumenterar gärna med 
kollegor och chef. Hon värnar om det hon anser vara rätt. På fritiden 
arbetar hon aktivt för lika rättigheter och jämlikhet.



Hej!

Jag heter Linda Jonsson, är 35 år gammal och bor 
med min man och två barn i ett hus på landet. 
På fritiden är jag aktiv i Pingstkyrkan och i IOGT-NTO. 

Jag är administratör och arbetar med redovisning 
och ekonomi. Jag är nyfiken på nya utmaningar 
och är intresserad av er tjänst som administratör.

Arbetsuppgifter
Sedan November 2004 arbetar jag som 
Administratör på ett litet företag i Vadstena. 
Där får man göra stort som smått. Bland annat är mina arbetsuppgifter; 

• Planera och administrera möten, konferenser och evenemang. 
 Arbetsuppgifterna innebär lokalbokningar och deltagarkommunikation, 
 protokollföring och teknisk support.
• Ansvara för inköp av kontorsmaterial och fakturahantering. 
• Skriva och uppdatera texter på företagets hemsida. 
• Sitter vid behov i receptionen och svarar i telefon i kundservice. 

Utbildning
Jag har läst Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi i Vadstena men har genom 
åren även gått kurser i bland annat företagsekonomi, redovisning, och 
programmering.

Min förhoppning är att ni kontaktar mig för en intervju och att jag då får veta mer om 
er spännande tjänst!

Med vänlig hälsning Linda Jonsson

Ansökan till Bokstavsverket

Linda Jonsson



Osäkra Elin
Elin är nyanställd och lever i ett samkönat förhållande men har inte gått ut 
med detta offentligt.
 

Bestämda Börje
Börje lever i ett heterosexuellt förhållande. Han kommunicerar rakt och är 
snabb att vilja gå till beslut. Han är traditionell och ser gärna att 
kvinnorna har ”klassiskt kvinnliga” egenskaper och männen ”klassiskt 
manliga” egenskaper.
 

Besvärade Bosse
Bosse är heterosexuell men känner inte riktigt att han kan delta i den 
jargongen som han upplever att många män vill ha ”män emellan”, vilket 
ofta får honom att känna sig besvärad över att inte passa in.
 

Verbala Berit
Berit har arbetat länge på arbetsplatsen och argumenterar gärna med 
kollegor och chef. Hon värnar om det hon anser vara rätt. På fritiden 
arbetar hon aktivt för lika rättigheter och jämlikhet.


