CV
2016 - 2017

2013 - 2016

Utbildning
Master of Science in Business and Economics
Major: Management and Organization (60hp)
Degree of Bachelor of Science in Business and
Economics
Major Business (180hp)
Jimmy Lind

Arbetslivserfarenhet
2018/03 –
Nuvarande

2015/06 –
Nuvarande

Konsult
På uppdrag hos Marginalen Bank som handläggare på
avdelningen Affärsstöd Kort & Lån. Verifierar
låneansökningar & betalar ut lån. Nu under sommaren
avancerar jag och får nya arbetsuppgifter på avdelningen
Inlåning.
Grundare av Lind Creation
Förmedla programmering till olika projekt. Har utvecklat
lättare applikationer för iOS. Skapar enklare hemsidor
på förfrågan.

Product Marketing
Ansvarig att skapa produktblad, produktfolders, 2-D
2017/10 – 2018/02
illustrationer och redigera bilder. Projektledare för deras
kommande hemsida samt hjälpt till med webbutveckling
och design. Utvecklat ett avancerat program i Excel samt
utfört marknadsundersökning om deras konkurrenter.
Konsult på Proffice Industrial
2015/02 – 2016/09 Uthyrd konsult till ICA Hacksta lagret.

Ideellt engagemang
Marknadsföringsansvarig i styrelsen Mälekon,
Mälardalens högskolas ekonomistuderandes
2014/08 – 2015/07 förening.
Kommunicera information från våra samarbetspartners,
rekrytera nya medlemmar, bevara varumärket. Planera,
koordinera och utföra marknadsföringsaktiviteter.
Överfadder under introduktionsperioden HT
2014
2014/07 – 2014/10 Ansvarig att planera, koordinera och utföra aktiviteter för
nyanlända studenter till Mälardalens högskola.
Språkkunskaper
• English – Professionell nivå
• Swedish – Professionell nivå
Referenser och andra relevanta dokument lämnas på
begäran.

Kontakt
Mobil:
+46700462852
E-post:
jimmylind@hotmail.com
www.lindcreation.se

Personligt brev
Hej,
Jag heter Jimmy Lind, är 27 år och bosatt i Kungsängen med sambo, katt och tre hamstrar. Jag har en stark
drivkraft och motiveras av komplexa problem och ger mig inte tills jag hittat en eller flera lösningar. Att
vrida och vända på ett problem för att se det i olika perspektiv är något jag gör konstant. Jag har ett stort
intresse för problemlösning, IT, matlagning, styrketräning och lära mig nya färdigheter exempelvis bygga
en egen server för denna hemsida. På min fritid ser jag gärna någon härlig komedi, lär mig själv
programmering, bygger på ett 2D mmorpg spel, umgås med sambo, familj och vänner.
Förtillfället arbetar jag som konsult åt Amendo och är uthyrd till Marginalen Bank. Där är jag handläggare
på avdelningen Kort & Lån. Mina huvudsakliga uppgifter är att verifiera låneansökningar, samla in
kompletteringar, avsluta lån, utföra både återbetalning samt utbetalning av lån. Utöver det tar jag även
hand om vardagliga ärenden så som att sänka kunders räntor, lära upp nya konsulter, skicka brev till
kunder, mm. De viktigaste kompetenserna jag utvecklat med min nuvarande tjänst är framförallt
noggrannhet, koordinering, kommunikation och flexibilitet. Exempel på dessa kompetenser speglar sig i
mina vardagliga arbetsuppgifter.
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Mobil:
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