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CV - Sandra Gradin  
 
Utbildning  
 

 
Aug 2017 - Jan 2019 Miljöekonomi - Masterexamen, 120p.  

Sveriges Lantbruksuniversitet 
Uppsala.  
 
Gav en djupare förståelse för sambandet mellan miljö 
och ekonomi samt en större kunskap i datahantering, 
matematiskt och analytisk förmåga. Mitt examensarbete 
bestod av en kostnadsnyttoanalys av en 
trafik-implementation i Jönköping kommun.  

 
 

Okt 2011 - Jan 2014 Nationalekonomi - Kandidatexamen, 180p.  
Stockholms universitet  
Stockholm.  

 
Täckte nationalekonomiska koncept som la en grund  
för en förståelse för hur det ekonomiska systemet 
fungerar. Samt statistiska metoder för dataanalys och 
hantering.  

 
 
Dec 2009 - Jan 2013 Miljövetenskap - Kandidatexamen, 180p.  

Södertörn Högskola 
Stockholm  

 
Tvärvetenskaplig utbildning som gav förståelse för  
miljöproblem inom flera områden, miljöledningssystem 
samt naturvetenskapliga  ämnen såsom biologi och 
kemi. Innehöll kontinuerliga fältstudier på flera platser i 
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Sverige och avslutades med 2 månaders fältstudier i 
Tanzania inför examensarbetet.  

 
Aug 2009 - Dec 2009 Retorik, 30p.  

Södertörn Högskola.  
Stockholm.  

 
Gick igenom grunderna i att skriva texter och tala  
inför publik. Tillät mig att öva på att uttrycka mig i 
olika omständigheter riktat till olika grupper av 
människor.  

 
 

Arbetslivserfarenhet  
 
Nov 2009 - Badmästare, Spinning och Sim/Crawl-instruktör. 

Eriksdalsbadet  
Stockholm  

 
I rollen som badmästare arbetade jag i verksamheten  
där jag ansvarade för uppsikten och säkerheten av ett 
stort antal människor med olika behov. Utmaningen låg 
bland annat i att hantera konfliktsituationer där det 
ställdes krav på integritet och en god 
kommunikationsförmåga. Vidare krav på 
kommunikation till grupp så väl som till individ krävdes 
i rollen som spinning och sim/crawl-instruktör, till både 
vuxna och barn.  
 

 
Sep 2015 - Cykelbud  

Cross Messengers Town AB  
Stockholm  

 
Tjänsten gick ut på att transportera bud och innebar  
utöver krav på god fysik, mycket eget tänkande och 
problemlösande. Det ställdes höga krav på arbetsmoral 
och teamanda. Min styrka låg främst i en hög 
stresstålighet och en flexibilitet då villkoren och dagens 
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planer ofta förändrades samt en hög servicenivå som 
reflekteras tillbaka i kundomdöme.  

 
Jan 2013- Sep 2015 Banktjänsteman  

Swedbank  
Stockholm 

 
De primära arbetsuppgifterna innebar rådgivning i  
ekonomiska frågor samt hjälp med praktiska uppgifter 
över telefon. Det ställdes höga krav på service och 
saklig information om privatekonomiska tjänster. Min 
styrka var mitt kommunikativ uttryck; kunna uttrycka 
komplexa saker så att någon som inte hade tidigare 
kunskap förstod och kunde ta välinformerade beslut. 
Rollen krävde också en god administrativ förmåga, där 
ordningsamhet och noggrannhet var högt prioriterat.  

 
Kompetenser  
 
Verktyg och metoder  
 
Kostnads-nyttoanalys (CBA) - mycket goda kunskaper  
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - mycket goda kunskaper 
Stata (statistikprogram) - goda kunskaper 
Excel/Word - mycket goda kunskaper  
GIS (geografiskt informations system) - goda kunskaper  
 

Språk  
 
Svenska - Modersmål  
Engelska - Flytande i tal och skrift  
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Referenser  
 
Eriksdalsbadet  
Theresa Cornelius  
Telefon: 073-392 31 24  
Mailadress: Teresa.cornelius@stockholm.se 
 
Cross Messengers Town AB 
Joakim Nelsson  
Telefon: 073-366 21 11 
Mailadress: jocke@crosstown.com  
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