KASPER SÖKER JOBB
Kasper håller på med första årets magisterstudier vid Åbo Akademi i process- och systemteknik. Han laddar upp
sitt CV i databasen för en rekryteringstjänst som verkar över hela landet, eftersom han vill söka jobb i hela
Finland. Han önskar att ansökan ska lyftas fram i sökningar som arbetsgivarna gör.
Kasper ställer också in platsvakter i rekryteringstjänsterna för att själv kunna följa upp platserbjudandet. Det har
inte så stor betydelse för honom vilket företaget är, bara han får jobba med intressanta uppgifter inom process
industrin. Samtidigt söker Kasper omväxling. Han skulle ha fått jobba i år för samma arbetsgivare som förra
sommaren, men han vill lära sig nya saker och få annorlunda arbetserfarenhet.
Du kan ladda upp din CV och fylla i ett formulär för mer detaljerade uppgifter i rekryteringstjänsten. Det finns
begränsat med utrymme för ansökan i systemen, i detta fall högst 500 tecken, och därför är den mycket kort. I
en kort ansökningstext finns mycket av samma information som i ”Profil och Mål”-avsnittet i början av CV:t.

KASPER TRAST korta ansökan i rekryteringssystemet
Jag är intresserad av att arbeta på en produktionsanläggning inom den process industrin. Jag studerar processoch systemteknik och har erfarenhet från produktionsmiljöer. Jag vill gärna genomföra provkörningar och delta i
utvecklingsarbete. Jag har goda teamarbetsfärdigheter. Mina IT-kunskaper är omfattande och jag är duktig på
matematik. I framtiden vill jag arbeta med arbetsledningsuppgifter. Att flytta inom Finland är inget problem.

KASPERS CV PÅ NÄSTÄ SIDAN!
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Kasper Trast

CV

Slottsgatan 28 H 9, 20100 Åbo
+358 40 123 456
kasper.trast@email.fi
www.linkedin.com/in/kasper-trast
Född 16.4.1993, Karis

PROFIL OCH MÅL
-

Mitt mål är att arbeta inom process industrin.
Har erfarenhet från produktion och provkörningar.
Har fått bra feedback på mina teamarbetsfärdigheter.
Flyttar gärna inom Finland, det som är viktigt är att jobbet ger utmaningar.

UTBILDNING
Åbo Akademi, Åbo
Diplomingenjörstudier, 2017–
Utbildningsprogram: process- och systemteknik. 35/120 op.
Teknologie kandidat, 2014–2017. 180/180 op.
- Kandidatexamen: Funktionalitets- och valideringstest av en stålhärdningsprocess
Hanken, Helsingfors, 2013–2014. Ekonomisk statistik 50 op.
Student, Karis-Billnäs gymnasium, 2012

ARBETSERFARENHET
Praktikant, Oy Gustafsson & Son Stålfabrik Ab, Jakobstad, 5–8/2017
En finsk medelstor stålfabrik.
- Gjorde provkörningar med ny produkt för att evaluera material egenskaper. Dokumenterade och
rapporterade resultaten för provkörningarna.
- Arbetade med kundservice. Hade flera stora kundkontakter.
Operatör, GasFlaska, Björneborg, somrarna 2015–2016
Fabrik för påfyllning av flytgasflaskor.
- Övervakade linjen för påfyllning av flytgasflaskor. Servade gamla flaskor och tog i bruk nya.
- Sommaren 2016 körde jag även truck och samlade leveranspartier som skulle sändas. Kontrollerade
och sorterade även inkommande leveranspartier.
- I arbetet fick jag erfarenhet av säkerhetsföreskrifterna inom oljeindustrin.
Lagerarbetare, Goslev, Vanda, 6–8/2014
Ett av de största logistikserviceföretagen i Finland.
- Samlade frukt, grönsaker och andra färskvaror i lastbärare som jag förde till sändningsterminaler.
Jag arbetade på eget initiativ. Arbetet utfördes i tre skift.
Sommarjobb under gymnasietiden: 2010–2011 (totalt 4 månader)
- Arbetare i bilfabriken Last&Hjul som fastighetsskötare i ett reparationsteam med tre andra
personer.

SPRÅKKUNSKAPER
svenska: modersmål
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IT-KUNSKAPER
Operativsystem:
Kontorsprogram:
Modelleringsprogram:
Processplanering/simulering:
Numeriskt matematikprogram:

Windows, Mac (bra)
Ms Office (bra)
MATLAB (grundläggande)
Aspen (bra)
Comsol (grundläggande)

KURSSER
Första Hjälp (FHjI), giltigt till 6/2018.
Arbetssäkerhetskort, giltigt till 6/2024.
Truckkort, giltigt till 6/2021.

BEVÄRINGSTJÄNST
Kajanalands brigad, 1 Pionjärkompaniet, Militär grad: undersergeant i reserven 7/2016–1/2017

FRITIDSINTRESSEN
Fiske, handboll och musik.
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