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CV 
Målsättning 

Min målsättning är inte att endast hitta ett arbete som jag själv trivs med utan gärna något där jag 
känner att jag kan göra skillnad och vara till hjälp för någon annan. Att få arbeta med saker där jag 
kan känna uppskattning för ett väl utfört arbete. 

Erfarenhet 

2012- 2015 Svenska gummicentralen 
Arbetade som däckmontör med däckarbeten på personbilar, lastbilar och 
skogsmaskiner. 

2011- 2012 Bil- & Bussrutor AB Uppsala 
Praktik som glasmästare. Monterade och bytte ut olika sorter fönsterglas 
och glasrutor på bilar, bussar och hus. 

2009- 2011 Gruppledare ISS Städ 
Arbetade som gruppledare hos ISS städ där jag förutom städuppgifter bland 
annat introducerade och lärde upp ny personal i företaget. 

2007- 2008 Postsortering  
Sorterade paket och brevförsändelser hos postcentralen i Uppsala. 

Utbildning 

• 2008 Golvvårdsutbildning Bas och Avancerad. 
• 2007 Verkstadsteknisklinje på Bolandsskolan i Uppsala. 

Språk 

Svenska, engelska flytande i tal och skrift. 

Övrigt 

Har B-körkort och bil. 

 Referenser 

Lämnas på begäran. 
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Personligt brev 
Hej mitt namn är Johnny 

Jag såg att ni har en ledig tjänst som ARBETET som jag är mycket intresserad utav att söka! Så nu 
hoppas jag på att kunna få en chans att visa er vad jag kan göra för FÖRETAGETSNAMN.  

 

Målsättning 

Min målsättning är inte att endast hitta ett arbete som jag själv trivs med utan gärna något där jag 
känner att jag kan göra skillnad och vara till hjälp för någon annan. Att få arbeta med saker där jag 
kan känna uppskattning för ett väl utfört arbete.  

Jag har en mycket stark känsla för service och vill gärna fortsätta att utveckla min talang och styrka i 
det personliga mötet med andra. 

 

Vem är jag? 

Jag är en glad lättsam kille vars största intresse är att meka med bilar. Jag trivs nog bättre under en 
bil än bakom ratten. Jag har inga svårigheter att plocka isär och sätta ihop växellåda utan att få några 
delar över. Jag klarar av att utföra arbeten på bilmodeller jag inte mekat med förut med hjälp av en 
servicehandbok. Jag tycker om att utföra all sorts arbeten från enklare service till mer omfattande 
jobb och jag känner mig själv mycket nöjd när jag ser ett bra resultat. 

 

Vad kan jag tillföra? 

Jag är noggrann och van att utföra jobb på utsatt tid och har samtidigt alltid ett glatt humör jag delar 
med mig av. Då jag är flexibel och tar egna initiativ för att finna lösningar vartefter de behövs är jag 
van att ta ett eget ansvar samtidigt som jag har lätt för sammarbeta med andra människor. 

För mig är det viktigt att alltid vara service inriktad och behandla alla människor med samma respekt. 

Jag hoppas att mitt brev har fångat ert intresse. 

Med vänliga hälsningar 
Johnny Johansson 


