Ulrika Holmgren

CV
Har varit med i flera lyckade projekt och har en otroligt stor drivkraft. Mina främsta
styrkor ligger i glöd, bemötande, kvalité och effektiviseringar. Stor verbal styrka och
förmåga att analysera och strukturera. Stor mental närvaro.
Mål

Att trivas och må bra av det jag åstadkommer, få utveckla mig,
använda min drivkraft och kreativitet tillsammans med
erfarenheter för att möta utmaningar, lösa problem, utveckla
människor och verksamheter. Är aldrig låst i mitt tankesätt.
Något som intresserar mig mycket är organisationspsykologi ‐
ledning – strategi – struktur – research – kvalité – förbättringar av
olika slag – målstyrning – höja lönsamhet– projektledning –
utredningar – marknadsanalyser – marknadsföring – försäljning –
synliggöra människor ‐ lyfta och utveckla individer.

Anställningar
2009‐201103

Egen företagare
Coach för arbetssökande (underleverantör åt xxx), ett samarbete
som fungerat jättebra, jobbade framförallt i Dalarnas Län, men även
i Gästrikland och Västmanland. Medverkat vid mässor och event.
Administration, till viss del även marknadsföring, produktion av
broschyrer och reklam. Tar med mig ett axplock till intervjun!

2000‐fortfarande

Egen företagare
Administration, jordbruk, turism, veckouthyrning av stuga
www.martensgard.com i samarbete med ”Bo på lantgård”. Även
medlem i LRF.
Har inrett huset själv, renoverat möbler, fotat, gjort hemsida ,
broschyrer och annat reklammaterial.

2007‐2010

Teknisk Fastighetsförvaltare, xxx
Administration, visningar, kontrakt, besiktningar, samordning av
hantverkare/fackmän, felanmälan, hyresavier, hemsida,
annonsering, marknadsföring, produktion av reklammaterial samt
utveckling av bostadsområdet.

Arbetsledare. Mycket självständigt arbete. Arbetade upp rykte och
marknadsförde hyreslägenheter i ett bostadsområde, vilket
resulterade i 100% uthyrning mot tidigare 50%. Ägarbyte aug 2008.
Samordnade och drev projekt där företaget gjorde renoveringar,
effektiviserade och sänkte driftkostnader, bland annat installerades
nytt värmesystem med bergvärme och andra anpassningar för att få
en mer hållbar ekonomi i förvaltningen.
Fick en bra bonus för mitt uppskattade arbete.
2007‐2008

xxx, administration, ansvarig för personal i kök och lokalvård
(schemaläggning, medarbetarsamtal, budget med mera),
kortkurser, konferenser, internat med 97 rum fördelat på 7 olika
hus samt tillhörande inventarier. Skötte kontakt och kontrakt med
elever som var boende på internatet.
Ett av mina projekt under denna tid var också att jag ledde och
samordnade ett stort projekt där vi från ett hotell i xx på kort tid
skruvade loss och körde 7 lastbilar med hotellinredning till vår
skola.
Anledningen var att skolan hade så pass dålig ekonomi men ett
skriande behov av inventarier varför jag med hjälp av min
kreativitet hittade ett hotell som skulle byta inredning och
samordnade frivilliga som i ett projekt hjälpte till med detta att
montera ned utrustningen från hotellet som vi sedan fick gratis.
Även xxx fick ta emot 3 lastbilar med inventarier.
Hotelldirektören i xxx berömde vår insats otroligt då denna tack
vare planeringen gjordes så effektivt att hotellet kunde påbörja sin
renovering tidigare och därmed också kunde få igång sin
verksamhet fortare än beräknat. Fick mycket beröm för detta
projekt från många håll.
Hade detta jobb på xxx parallellt med jobbet som
fastighetsförvaltare.

2004‐2007

Föräldraledig /egen företagare

1999‐2003

IT‐ jobb,
Startade upp en helpdesk på företaget och jobbade med att öka
datormognaden inom förtagets ca 30 enheter utspridda i hela
Sverige. Skötte IT‐support både via telefon och personligt på plats
ute på de olika kontoren. Supporten skedde främst på Microsofts
produkter, men även på vissa för företaget specialanpassade
program och IT‐lösningar. Även Unixbaserade programvaror ingick
i detta.
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Jobbade också som tekniker, med nätverk, webb, personliga
utbildningar, ändringar och utveckling i företagets
dokumenthanteringssystem och administration.
Uppbyggnad av dokumentmallar och struktur i dessa. Interaktiva
utbildningar, framtagning av manualer, andra företagsanpassade
läromedel, skapade databaser och applikationer, presentationer,
uppbyggnad av nätversstruktur, intranät, webb, licenser,
bildhantering, nyhetsbrev, layout, utrustning med mera.
Lyckades bra med detta där också struktur på ett enhetligt
arbetssätt byggdes upp. Detta ledde till en effektivisering och
framtagning av ett mer profilerat material och enhetligt arbete såväl
inom företaget som gentemot kund. Detta är en viktig grund för alla
företag och gav företaget flera ekonomiska fördelar.
Mycket samarbete med hela företaget såsom ledning, HR, kvalité
och miljö, olika enheter inom företaget samt övrig personal.
Från kaos till ordning.
Bra löneutveckling...
1994‐1996

Affärsbiträde,
Affärsbiträde på flera enheter inom koncernen, flertalet större
enheter.
Kassa, frukt och grönt, speceri, mejeri, chark, delikatess, bageri,
reklam.
Alla förekommande enheter inom livsmedelsbutik.
Innefattade även förbättringar, kvalité, ombyggnad, förbättrad
exponering, skyltning, reklam, merförsäljning,
kundservicebemötande, inventering och beställningar med mera.

1983‐2013

Restaurang jobb och inom storkök, även administration. Blandade
extrajobb och fasta anställningar och jobbat på allt från första klass
till pizzerior. Skött uppstart och drift av restaurang.
Jag har jobbat inom de flesta förekommande enheterna inom
restaurang och storkök, lagat mat och serverat, jobbat i bar, på
restauranger, hotell, skolbespisningar, sjukhuskök, dagiskök,
företagsrestauranger, festvåningar, finare beställningar, privata
arrangemang, event och liknade.
Jag har också gjort menyer, tagit emot beställningar och planerat
arrangemang, gjort inköp, skött kassahantering, bankningar,
larmning och låsning, schemaläggning, egenkontroller, personal,
utskänkningstillstånd, jobbat med allergikoster, religionskost och
näringsriktiga måltider med mera. Varit mycket uppskattad i mitt
arbete och lagar god mat, ser människor och kan jobba både med
kvalité, rent, snyggt och med en ekonomisk aspekt. Extremt hög
servicegrad.
3 av 5

Utbildningar
2014

xx
Kurs i sociala medier 2,5 dagar

2008/2009

Nyföretagarcentrum Gävle /ALMI
Mentorskapsprogram under ett år för egna företagare

2003

xx
17 dagar Ledarskapsutbildning
Ledarskap, organisationer, kommunikation, livs och
karriärutveckling, kvinnligt och manligt.

1998‐1999

xx
1‐årig IT‐utbildning med hög takt, motsvarande högskolenivå.
programmering, nätverk, Cisco, databaser, Unix, operativsystem,
projektledning, e‐handel.

1997‐1998

Komvux
1‐årig PC‐teknikerutbildning. Engelska, PC‐teknik, Microsoft Office,
databaser, elektronik.

1994‐1995

Koncern inom handel
1‐årig Handelsutbildning
Kassa, frukt och grönt, speceri, mejeri, chark, delikatess, bageri,
reklam, textning. Innefattade butiksekonomi, förbättringar, kvalité,
ombyggnad, förbättrad exponering, skyltning, merförsäljning,
kundservicebemötande, inventering och beställningar.

1992
1986‐1988

Bartenderkurs i Sälen 5 veckor
Dryckeskunskap, drinkblandning, öl, vin, alkohollagstiftning.
Gymnasiet
2‐årig Livsmedelsteknisklinje.
Livsmedelsteknik, matlagning, servering, storkök, dryckeslära,
svenska, engelska, idrott, samhällskunskap. Jag var en av 7 elever
(80 elever totalt) som fick diplom efter utbildningen då vi fick
genomföra ett praktisk och teoretiskt prov, likande gesällprov.

1985‐1986

Gymnasiet
1‐årig Konsumentekonomisk linje
Barnkunskap, textil, kostkunskap, socialkunskap,
konsumentkunskap, svenska, samhällskap, idrott.

Språk
Svenska
Engelska
Tyska

Modersmål
Mycket bra, flytande i både tal och skrift
Förstår enklare samtal och texter
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Dator‐
kunskaper
Mycket goda kunskaper, jobbar obehindrat i Officepaketet,
bildhantering, hemsidor, sociala medier. Är också duktig på att söka
information och göra research, skriva dokument och skapa eget
material. Presentationer, offerter, reklamproduktion,
programmering, nätverk, tekniska bitar med mera.
Övriga meriter
Körkort B
Kurs i Träslöjd
Kurs i Möbeltapetsering
Psykologi
Kunskaper i bokföring, företagsekonomi, budget och affärsplan
Tidigare förtroendevald i SIF (numera Unionen)
Praktik på reklambyrå
Försäljning av jordbruksmaskiner och lantbruksutrustning.
(avyttring av gårdens inventarier då produktionen upphört)
Skött visning och försäljning av två egna bostadsrätter samt en ägd
småhusfastighet med mycket lyckade resultat.
Under hösten 2011 och 2012 samordnat arrangemang i vår by (på
vår gård) tillsammans med ca 35 personer som alla ställde upp
ideellt och anordnade utställningar, turer med traktor och vagn,
bakning av tunnbröd, ull tovning, levande musik, smådjur med
mera. Vi besöktes av ca 500‐600 personer per helg och år.
Involverade även vår bygdegård i detta. Har också hjälpt vår
bygdegård med hemsida.
http://www.annonsbladet.se/Default.aspx?ContentID=1278
http://gd.se/nyheter/hofors/1.3857403-grannarna-vill-liva-upp-hastbo
http://gastriklandstidning.se/2012/08/hastbodagarna-fylls-av-manga-aktiviteter-ochaterblickar/
http://arbetarbladet.se/nyheter/hofors/1.3857207-hastbo-visar-upp-sig-och-bjuder-intill-fest
http://arbetarbladet.se/nyheter/hofors/1.5048012-eldfangt-tema-pa-hastbodagarna
http://gd.se/nyheter/gavle/1.5051732-hastbo-firar-branden

Skrev 2011 ett mycket läsvärt medborgarförslag till
kommunfullmäktige i min kommun angående tågstopp och
utveckling av byn(8 sidor) förslaget finner du här:
http://www.martensgard.com/hastbo.pdf

http://gd.se/nyheter/hofors/1.5247828-hofors-vill-ha-tagstopp-i-hastbo
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