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Profil
Efter en mycket berikande utbytestermin i Hong Kong är jag i juli tillbaka i Sverige, på
jakt efter ett stimulerande och utvecklande sommarjobb eller praktiktjänst. Med otaliga
nya erfarenheter och kunskaper är min ambition att få utvecklas ytterligare i en modern
och spännande arbetsmiljö.

Utbildning
Utbytestermin på The Hong Kong University of Science and Technology, kurser i
marknadsföring och management, Hong Kong, våren 2009
Civilekonomprogrammet inriktning engelska/marknadsföring, Ekonomihögskolan
vid Lunds Universitet, 2007-2011
Studier i företagsekonomi och statsvetenskap, Stockholms Universitet, 2006-2007
Spanska språkstudier hos Olé Languages, Barcelona, sommaren 2006
Gymnasiestudier i samhällsvetenskap på Norra Real, Stockholm, 2002-2005

Arbetslivserfarenhet
Journalist/Layout, Nådiga Lundtan, Lund - 2007-2008
Ett spännande och utvecklande studentengagemang där de mest betydande
erfarenheterna innebar arbete under press, laganda, problemlösning och kreativ frihet.
Ekonomiassistent, Mirror Accounting AB, Stockholm, sommaren 2008
Feriearbete för kunden Posten AB med inriktning på skuldreglering och
betalningshantering för postombud på Postens huvudkontor i Solna.
Redovisningsassistent, Skanska Sverige AB, Stockholm, 2006-2007
Studentkonsult genom Komet AB på huvudkontoret i Solna. Arbetet omfattade
deltidsarbete under två terminer, samt heltid under sommar- och vinterledighet.

Redovisningsassistent, Posten AB, Stockholm, 2005-2006
Sommarjobb efter gymnasiet som sedan övergick i en heltidsanställning under hösten.
Återkom även efterföljande sommar. Bekantar mig för första gången med en stor
organisation, inklusive ett omfattande ekonomisystem i SAP.
Egenföretagare genom Ung Företagsamhet, Stockholm, 2004-2005
Som projektarbete under gymnasiets sista år grundar jag tillsammans med en vän
företaget Pow Webdesign som arbetar med kommunikation och webdesign. Fortsättning
Winstrupsgatan 7
222 22 Lund
T 0706325282
E i@davidgill.se

följde även efter gymnasietiden.
Art Director, Bite Online Media AB, Stockholm, 2002Inblandad i beslutsfattandet och ansvarig för den grafiska biten på e-sportsidan
Fragbite.com.
Ferieanställningar genom Stockholm Stad (äldrevård och bibliotekarietjänst),
2003-2005
Min första kontakt med arbetslivet kom genom Stockholm Stads utlysta
ferieanställningar. 16 år gammal arbetade jag på Sabbatsbergs Äldrevård, efterföljande
sommar på Stockholms Stadsbibliotek där mina insatser genererade en deltidstjänst
varannan helg efterföljande två terminer.

Övrigt
SPRÅK:
Svenska: modersmål
Engelska: flytande
Spanska: grundläggande
DATAKUNSKAP:
Microsoft Office-paketet: mycket goda kunskaper
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator: mycket goda kunskaper
Adobe Dreamweaver, Adobe InDesign: goda kunskaper

Referenser
Referenser ges gärna på förfrågan.

