CV – Jonas Larsson
Personuppgifter:
Namn: Jonas Larsson
Personnummer: 880726
Adress: Doktor Sydows Gata 1D, 41324 Göteborg
Telefonnummer: +46730910888
E-post: jonas@foreverinspiration.se
Studier:
Universitetsstudier:
60 poäng Webbdesign Högskolan Väst, Trollhättan
15 poäng Entreprenörskap och Nyföretagande, Örebro Universitet, Örebro
15 poäng Ryska för Nybörjare, Högskolan Dalarna, Falun
15 poäng Arabiska för Nybörjare, Högskolan Dalarna, Falun
7,5 poäng Att skriva för Internet Södertörns Högskola, Stockholm
Gymnasium:
Teknikprogrammet inriktning Teknik och Företagande, Lindeskolan, Lindesberg
Diplom:
Årets nya nätverkare, BNI Örebro Region 2008
RYLA ‐ Rotary Youth Leadership Award 2008
Cambridge Certificate in Advanced English, CAE 2007
Ungdomsambassadör för Örebro Län 2006-2007, Regionförbundet Örebro
Basketdomare Steg 1, Svenska Basketbollförbundet 2006
Arbetslivserfarenhet:
2010- Bunnpris Ullensvang
Sommarsäsongen 2010 jobbade jag på livsmedelsbutiken bunnpris i Ullensvang på Vestlandet i
Norge. Mitt arbete bestod av kassaarbete och varupåfyllning, och det var väldigt givande att arbeta
med service i ett annat land, och dessutom lära sig mer om livsmedelshantering, något jag sällan
funderat över innan.
2007‐Nu Forever Inspiration
Eget företag inom Webbdesign, programmering, sökmotoroptimering och marknadsföring på
Internet.
Inledningsvis jobbade jag uteslutande med försäljning av hälsoprodukter, men efter utbildningen till
webbdesigner skiftade jag verksamheten till webbdesign samt marknadsföring p åInternet, både i
egna projekt och på konsultbasis.
2002‐2008 Expert Lindesberg
När jag gick i åttonde klass praktiserade jag på den lokala expertaffären. Efter en veckas praktik
jobbade jag vidare där på kvällar, helger och lov ända till studenten, och sedan mer intensivt ett år
efter studenten. Jag jobbade som butiksbiträde och tog hand om kunder, höll rent och snyggt i
butiken, såg till att det fanns varor etc. Dessutom var jag ofta ute hos kunder och installerade
produkter och hjälpte till om något krånglade.
Sommaren 2005 Lönngården, Rockhammar
Jag sommarvikarierade på ett kombinerat dagis och fritids. Arbetsuppgifterna var att ta hand om
barn, laga mat, diska och städa.

2004-2010 Rockhammars IK och Lindesbergs Basketklubb
Jag har under många års tid arbetat som basketdomare för två lokala klubbar. Det är ett arbete som
kräver punktlighet, disciplin och högsta koncentration för att utföras ordentligt.
Organisationer:
2009-2010 Teamledare för affärsnätverket BNI Lindesberg
Jag har arbetat väldigt aktivt med att bygga upp nätverket BNI:s verksamhet i Lindesberg. Detta
innebär främst att leda möten och skapa kontakter för sig och andra.
2006‐2007 Ordförande i Lindeskolans Elevråd, Lindeskolan
Jag jobbade väldigt aktivt med elevrådet på min gymnasieskola, vilket främst involverade att ordna
arrangemang som fester, tävlingar och temadagar.
2009-2010 Polyglot Club, http://polyglot-learn-language.com
Administratör och ambassadör för Örebroregionen det internationella språknätverket. Detta innebär
dels att ha hand om tillväxten, se till att allt går rätt till samt anordna möten i regionen.
Språkfärdigheter:
Modersmål: Svenska
Flytande: Engelska
Baskunskaper: Franska, Ryska, Arabiska
Andra färdigheter:
B-körkort och egen bil
Kunskaper i svetsning (MIG/MAG, TIG)
Referenser:
Lars Hellsten, Butikschef Expert Ljud&Bild i Lindesberg
Tel: +46581-10460
Mob: +4670 280 18 18
Alexandra Windsheimer Butikschef Bunnpris Ullensvang
E-post: @bunnpris.no
Tel: +4753661134

