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Född 1966 

Examen Linjen för Personal- och Arbetslivsfrågor (210 hp), Göteborgs Universitet. 

Språk Engelska och tyska  
 

Anställningar  

Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för Teknikens Ekonomi och Organisation,  
Göteborg (2005 –2006, 2007 –2010) 
Universitetsadjunkt med arbetsuppgift att undervisa, föreläsa och handleda blivande ingenjörer inom 
ämnesområdena: beteendevetenskap, arbetsorganisation, ledarskap, mångfald, projektledning och arbetsrätt.  

Göteborg Management Institute, Stenungsund (2009) 
Organisationskonsult ledarskapsutbildning. Anställd för olika uppdrag under våren 2009. 

Lernia AB, Göteborg, Kunskapshuset Teknik  (2006 –2007) 
Uppdragsledare för vuxenutbildning/arbetsmarknadsutbildning inom området industriteknik – ett arbete som 
innehåller övergripande ansvar för planering och genomförande av utbildningsuppdrag, d v s personal- och 
resursfördelning, ekonomi, rekrytering av kursdeltagare, kundkontakter m m. Jag har dessutom haft rollen som 
biträdande platschef med ansvar för Kunskapshusets (ca 50 anställda) verksamhet vid platschefs frånvaro. 

Orust Kommun, Ellös skola, år 6-9 (2003 –2005) 
Studie- och yrkesvägledare och aktiv i skolans elevhälsoteam, mentor för en klass under två läsår samt lärare 
inom olika ämnesområden, bland annat matematik, tyska och svenska.  

Lernia AB, Göteborg (2002 –2003) 
Uppdragsledare och utbildningskonsult för vuxenutbildning/arbetsmarknadsutbildning inom teknik- och 
säljområden. 

Orust Kommun, Ängås skola, år 7-9 (2001 –2002) 
Lärare i engelska, tyska och svenska. 

Datortek Försprånget, Härryda Kommun (1996 –1997) 
Projektledare för datorteket i Härryda Kommun. Arbetet innebar att starta upp och därefter driva verksamheten 
med ansvar för ekonomi, personal, deltagare och lokaler. I arbetet ingick undervisning i 
arbetsmarknadsorienterande ämnen och projekthandledning för kursdeltagare. Dessutom arbetade jag aktivt med 
att marknadsföra projektet och skapa goda relationer med företag i regionen för att stödja datorteksdeltagarna i 
sitt arbetssökande.  

Mytech Utbildning AB (Hogia-företag), Göteborg (1995 – 1996) 
Säljare av kundanpassade data- och IT-utbildningar. 

Meny Snabbgross AB, Västra Frölunda (1992 – 1994) 
Innesäljare av dagligvaror. Ferie- och deltidsarbete under studietiden 

Expert Foto, Radio och TV, Uddevalla (1986 – 1989) 
Butikssäljare av foto- och elektronikartiklar. 

Åhléns, Uddevalla (1984 – 1986) 
Kundtjänstbiträde med ansvar för kundservice samt bemanning och support till kassapersonalen i varuhuset. 
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Utbildningar och kurser 

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (2009) 
A- och B-kurs i företagsekonomi, 60 p.  

Tant Gredelin AB (mars 2003) 
UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), ledarskapsutbildning.  

Mytech Utbildning AB (1996) 
Projektledarkurs. Genomgång av projektmetodik och hur man utformar samt arbetar med projektplan som 
styrinstrument. 

Goethe Institut, Staufen, Tyskland (1994) 
En termin språkstudier i tyska. 

Linjen för Personal- och Arbetslivsfrågor, 210 p, Göteborgs Universitet (1990 – 1994) 
Universitetsstudier med inriktning mot personalarbete med utbildningsplanering vid Institutionen för Pedagogik. 
C-uppsats: ”Hur är det (jäm-)ställt inom näringslivet? – En studie av jämställdhetsfrågor på ett kvinnodominerat 
företag” (år 2000) 

Ekonomisk sektor, Vasa Vuxengymnasium, Göteborg (1989 – 1990) 
Komplettering av tidigare gymnasiestudier med inriktning mot ekonomi. 

Humanistisk Linje, Agnebergs Gymnasium, Uddevalla (1982 – 1983) 

High School, Morgan Hill, California, USA (1981 – 1982) 
Utbytesstudent 
 
 

Övrigt 

Stensbo Friskola (2005 – 2010) 
Ledamot i styrelsen. 

Långseglats i Karibiska övärlden (februari 1999 – augusti 2001) 
Under 2,5 års tid har jag tillsammans med min man och våra barn, levt och seglat på den segelbåt vi då ägde i 
USA/Västindien. 

Föräldraledighet (oktober 1994 – september 1995 och januari 1998 – augusti 2001) 
 
 
 


