Ulla Ronström
Lundgren
Jungmansgatan 49
621 51 VISBY
Mobil: 070 213 56 05
E-post: ulla@finasaker.se

”Visionär, projektör, administratör och förvaltare – det är jag!”
Vision
Att vara kreativ i både ord och handling, bra på att bedöma olika situationer och ta människor, det är
viktigt för mig, och det är jag bra på. Jag handlar aldrig överilat utan tänker alltid efter före, och styr alltid
upp situationer på bästa sätt. Jag kan konsten att alltid bjuda på mig själv och, detta är sådant som jag
gärna bidrar med!

Personliga egenskaper
Jag brinner för rättvisa och anser det viktigt att alla blir hörda. Jag är även väldigt kreativ vilket ofta är till
gagn när det uppstår kriser och problem. Jag har lätt för att bedöma situationer, kan lätt läsa av andra
och har märkt att andra ser på mig som en person som är mycket förtroendeingivande och som aldrig
tvekar att ställa upp när någon behöver. Jag har heller aldrig varit rädd när det gäller prova på nya saker,
utan med liv och lust och stort engagemang så ger jag mig in i sådant som är nytt för mig. Jag har en
positiv syn på lärande och är nyfiken på det mesta. Inget är omöjligt i min värld!
Min kreativitet har jag stor användning av då det dyker upp problem, och jag har också lätt att se brister
och är bra på att åtgärda felen. Jag tänker alltid ansvar, och för mig är det självklart att alltid vara lojal mot
min arbetsgivare. Stress är inte heller något problem, utan det ligger i min natur att alltid göra det bästa
av varje situation, och se till att det blir till det bästa. Det är också så, att jag tycker om att ha mycket att
göra, och jag tvekar inte för att ha mycket omkring mig. Hellre det än för lite att göra. Företagsam,
strukturerad och energisk, det är också det egenskaper som passar väl in på mig.

Fritid
Att sitta stilla är inte något som jag ivrar för att göra, utan jag gillar att hålla mig i form och tar ofta powerwalk-promenader. Ett bra sätt att hålla kroppen vid god vigör. När jag inte gör det så kan jag mycket väl
bidra till trivseln för andra eftersom jag också är trubadur. Jag har alltid gillat att stå på scen, jag sjunger
och spelar gitarr och framför även mina egna texter till musik. Lite karaoke är inte heller fel. Jag trivs när
jag kan få göra något för andra, stå på scen, spela och sjunga ger stimulans och energi.

Arbetslivserfarenheter









Kvarnarbetare/butiksansvarig
Renhållningsarbetare
Cirkelledare gitarr
Allroundkontorist
Egen företagare
Fritidsledare/föreståndare
Ombudsman
Fritidskonsulent

2008 – 2013
2008 – 2008
2007 – pågår
2001 – 2003
1999 – 2008
1995 – 1998
1994 – 1994
1991 – 1994

Gotl. mjölet Roma Valskvarn
Återvinningscentralen, Visby
ABF Gotland, Visby
Proffice AB/LB Karriär, Visby
Fina Saker, Visby
Hemse fritidsgård, Gotl. kommun
Unga Örnar, Jönköping
Ädelfors fhsk, Holsby Brunn

Förtroendeuppdrag




Fullmäktigeledamot
Ledamot socialnämnden
Ledamot byggnadsnämnden

Sävsjö kommun
Sävsjö Kommun
Sävsjö kommun

Utbildningar







Säljkurs
Konfliktlösning
ACG
Starta eget
Tjelvars döttrar II webdesign
Fritidsledarlinje

2011 – 2011
2011 – 2011
2003 – 2005
2000 – 2000
2000 – 2000
1989 – 1991

Övrigt




Svenska
Engelska
Tyska





Officepaketet
Webdesign
Internet




B-körkort samt egen bil
Truckkort A 1,2,3 – B 1,2,3,4

Modersmål
Flytande
Förståelse

Sagt om mig
”Ulla är positiv, okomplicerad och lätt att umgås med”
”Ulla är nyfiken och inte rädd för att prova nya saker”
”Ulla är äkta och förtroendeingivande och bra på att lära nytt”

Referenser
Referenser och intyg lämnas på begäran

Ulla Ronström Lundgren

Humanus AB, Visby
Gotsam, Gotland
Almi Gotland, Visby
Almi Gotland, Visby
Humanus AB, Visby
Ädelfors fhsk, Holsby Brunn

