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Målsättning
Mitt mål är att hitta ett arbete där jag känner att jag gör en insats och samtidigt har möjlighet att
utvecklas inom företaget genom fortbildningar eller praktiskt arbete på plats.

Arbetslivserfarenhet
2001

Nova Textilindustri
Arbetade som processoperatör med ansvar för olika sorters maskiner så
som over‐lockmaskiner och brodyrmaskiner.

2001

Minstrova
Arbetade som kassabiträde hos en snabbmatskedja.

2000

Goberav
Arbetade med elektroniska stickmaskiner och stickmaskin‐dubbelbädd samt
olika sorters mönster.

2000

Gatukök
Arbetade med tillagning och försäljning av snabbmat.

Utbildning



2002 SFI C, D
2000 Gymnasiet (Tekniskt praktiskt gymnasium)

Datorvana
Jag har goda kunskaper i både Microsoft Office Word och Powerpoint.

Språk
Svenska flytande i text och tal, bulgariska modersmål samt engelska grund.
Referenser
Lämnas på begäran.
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Personligt brev
Hej!
Mitt namn är Anastasia Aldonova och jag vill härmed anmäla mitt intresse som sökande till tjänsten
som ARBETET hos er.

Målsättning
Mitt mål är att hitta ett arbete där jag känner att jag gör en insats och samtidigt 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 praktiskt lagd person med erfarenheter av arbete inom industriell produktion.
I mitt hemland Bulgarien arbetade jag som processoperatör med olika typer av maskiner så som
stickmaskin‐dubbelbädd samt over‐lockmaskiner och har även programerat brodyrmaskiner via LCD‐
skärm. Jag är både en nyfiken och systematiskt noggrann person som tycker mycket om att lära mig
nya saker. För mig är ett problem en utmaning jag lär mig mycket från.

Vad kan jag tillföra?





Mitt totala engagemang, höga motivation som medarbetare och att jag har en stark vilja att
göra ett bra arbete, utveckla och som gärna inspirera andra.
Mitt positiva, prestigelösa och lösningsfokuserade förhållningssätt.
Min positiva inställning till förändringar, förmåga att lätt anpassa mig till nya förutsättningar
och att jag upplevs generera bra energi på min arbetsplats.
Mitt tydliga fokus till företagets arbetsuppgift och målsättning.

Jag har inget problem med oregelbundna arbetstider eller att pendla till arbetet.

Jag hoppas att mitt brev har fångat ert intresse.
Med vänlig hälsning
Anastasia
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