Värdshusvägen 8
582 72 Linköping
Tel. 013 - 14 84 43
Mobil: 0733 - 59 30 17
Epost: sofia@tudegard.se
Hemsida: tudegard.se
Mina mål
Efter att ha gått klart min utbildning till webbutvecklare har jag som mål att jobba som
webbutvecklare, gärna på ett företag där det finns möjlighet för mig att utvecklas och
lära mig ännu mer om bland annat asp.net(C#) eller php.
Egenskaper / Profil
Många skulle beskriva mig som en lugn, stresstålig och händig person som gillar att
jobba med människor och inte är rädd för förändring. Jag är självständig och hittar oftast
egna lösningar på det mesta. Jag ser förändringar som utmaningar och inte problem.
Jag har lätt till skratt.
Arbetslivserfarenhet
Systemutvecklare och programmerare, IFS AB
● 2002 maj – augusti 2002(i anslutning till avslutad praktikperiod)
Webbutvecklare
● 2001, startade upp Taxibil AB:s hemsida
● 2012 mars-april, lärande i arbete på Markus reklambyrå
● 2012 oktober-november, lärande i arbete Noc webbyrå
Undersköterska, Linköpings Kommun
● Landeryds Vårdbostäder, 2009 - 2014
● Ekbackens Ålderdomshem, 2005 - 2009
● Räknestickans Servicehus/Demensboende 1995 - 2004
● Anders Servicehus 1994

Arbetsuppdrag/förtroende uppdrag
Schemaansvarig, 2000-2011
Hälsoinspiratör, gympaledare, 2008-2010
BPSD registret, 2010-2011
Handledare och hållt i utbildning för nyanställda, 2005-2011
Arrangera IB Herrar hemmamatcher, div 1, 2000
Innebandytränare, 1995-2003, 2009-nuvarande

Utbildning
September 2011 - december 2012
● Webbutvecklare, yrkeshögskola i Tranås, TUC.
Augusti 2007 - maj 2008
● Omvårdnadsprogrammet, validering till Undersköterska, MoA-lärcenter.
Augusti 2005 - december 2005
● Handledarutbildning, Birgittaskolan.
Augusti 2000 - juni 2002
● Kvalificerad Yrkesutbildning, programmering och systemutveckling, 80 poäng,
Berzeliusskolan.
Augusti 1992 - juni 1995
● 3-årig Ekonomisk linje på Anders Ljungstedts gymnasium.
Språkkunskaper
Svenska, modersmål
Engelska, mycket bra i tal och skrift
Tyska, grundläggande kunskap
Körkort
Innehar B-körkort.
Övrigt
Tränar innebandy regelbundet på korpnivå. Har spelat innebandy på högsta nivå, IBK
Succé och KFUM Linköping. Har blått bälte i ju-justsu och är en hejare på att baka
tårtor.

Referenser
Lämnas på begäran

