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CV 
Fatima Mezquito Född: 1986-02-11 
August Strindbergs väg 42 
753 29 Uppsala 
 0702- 22 93 25 
 fatimamezquito@gmail.com  

Målsättning 

Min målsättning är att finna ett arbete där jag känner att jag gör en insats och kan bidra 
med mina erfarenheter såväl självständigt som i ett team samtidigt som jag har möjlighet 
att utvecklas inom företaget genom fortbildningar eller praktiskt arbete på plats.  

Arbetslivserfarenheter 

2008- 2016 Restaurang Matbiten 
Restaurangbiträde med arbetsuppgifter så som förberedelse av 
viss mat och salladsbuffé, servering, städning, diskning och 
kassaservice. 

2007- 2008 Kåbo växthus och trädgård 
Praktik där arbetsuppgifter som inkluderades var att fylla på 
varor, hålla snyggt i butiken, hjälpa kunder och att sköta om 
växter. 

Utbildning 

• 2014 50p Psykologi Uppsala universitet 
• 2007 Gymnasial vuxenutbildning med beteendevetenskaplig inriktning. 
• 2005 Bolandsgymnasiet med inriktning dans. 
• 2002 Grundskolan. 

Datakunskaper 

Mycket goda datakunskaper i Microsoft Office programvaror. 

Språk 

Svenska och engelska flytande i tal och skrift. Spanska modersmål.  

Övrigt 

Kassavana. B-körkort och bil. 

Referenser 

Sofia Wedlund, Restaurang Matbiten. Tel: 0706- 23 55 87 
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Företagets namn AB Uppsala söndag den 8 januari 2017 
Företagetsadress 32 A 
754 32 Storstaden 
Ref:0123456789 

Personligt brev 
Hej mitt namn är Fatima Mezquito. 

Jag såg er annons angående ett jobb som intresserade mig väldigt mycket och jag tror 
att jag är den ni söker.  Jag vill därför härmed anmäla mitt intresse som sökande till 
tjänsten som ARBETET hos er. 

 

Målsättning 

Min målsättning är att finna ett arbete där jag känner att jag gör en insats och kan bidra 
med mina erfarenheter såväl självständigt som i ett team samtidigt som jag har möjlighet 
att utvecklas inom företaget genom fortbildningar eller praktiskt arbete på plats. 

Jag vill gärna ingå i ett sammansvetsat och effektivt arbetslag där samarbete, 
noggrannhet, skärpa och fokus i kombination med min goda simultanförmåga skapar 
en händelserik och stimulerande dag. 

 

Vem är jag? 

Jag är en positiv person som är van att sammarbeta i grupp och att knyta nya 
kontakter genom en personlig kundrelation. Jag är mångsidig samt flexibel och har lätt 
för att lära nya saker. Jag tar initiativ, ser lösningar, är optimistisk och motiverar gärna 
andra. 

 

Vad kan jag tillföra? 

• Mitt engagemang och motivation som medarbetare samt tydliga fokus till 
företagets arbetsuppgifter och målsättning. 

• En fokuserad förhållning till mina arbetsuppgifter där jag själv ser vad som 
behöver göras och när. 

• Ett stort egenansvar som ofta inspirerar andra till ett bra sammarbete. 
• Min positiva inställning till förändringar samt förmåga att lätt anpassa mig till 

nya förutsättningar. 
• Min sociala kompetens i mötet med människor vilket representerar företaget 

ansikte utåt. 

Jag hoppas att mitt brev har fångat ert intresse och att vi snart kan träffas. 

Med vänlig hälsning 
Fatima 
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