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Hejsan,

Jag uppfostrades i en akademisk och kärleksfull familj. Min far var en entreprenör och min bror var 

ingenjör. De har alltid varit bra förebild för mig. Jag är examinerad från ingenjörs institut för lantmäteri som 

lantmätare. Parallellt med studierna arbetade jag och fick stor arbetslivserfarenhet.

Jag har alltid strävat efter att lämna ett gott avtryck på min arbetsplats. Arbetet inom teknikcenter gav mig 

många olika färdigheter vilket kan komma till användning vid senare anställningar. Velat ständigt utvecklas

och expandera min kunskap. På fritiden brukade jag spendera min tid med funktionshindrade barn i 

kulturcentern som volontär och hjälpa dem med olika aktiviteter.

Under min yrkeskarriär fick jag många olika egenskaper. Har lätt att samarbeta med olika kunder, är 

serviceinriktad och tar alla mina arbetsuppgifter på allvar. Som nyanländ är jag väldigt intresserad av att ta

kontakt med svenska samhället, för att lära känna min nya omgivning. Som person är jag pålitlig, ambitiös 

och tålmodig. Har stor respekt för samarbetsinriktad arbetsplats och uppskattar alla detaljer när det gäller 

utvecklingsfrågor.

Ser fram emot att träffa er personligen för att presentera mig mer samt att få inblick av er verksamhet. Hör 

gärna av er om ni har frågor eller funderingar om mig eller min ansöka.

Med vänlig hälsning

Hussam Aljundi 
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Meritförteckning

PERSONLIG INFORMATION Hussam Aljundi 

Duvgatan 35, 55464 Jönköping (Sverige) 

 079-0218705    

 Hussam.aljundi9@gmail.com 

PERSONLIGT UTTALANDE Jag är en social och hjälpsam person. Jag kan jobba i team eller ensam och kan jobba 
under stress och press.

Jag är en mycket positiv person som har lätt för att hitta nya vägar och idéer till lösningar 
samt gör alltid mitt jobb med största noggrannhet. Jag får ofta höra att min entusiasm 
smittar av sig och bidrar till en bättre stämning och arbete.

ARBETSLIVSERFARENHET

2011–2015 Programmerare & försäljare
I.com center för mobiltelefon, Lattakia (Syrien) 

2008–2010 Datoriserat & programmerare
Aljel center för datorer, Lattakia (Syrien) 

UTBILDNING

2017–Nuvarande

Komvux, Jönköping (Sverige) 

Jag studerar Grundäggande .

2011–2014 Ingenjörs institut för lantmäteri
Tishreen universitet, Lattakia (Syrien) 

2008–2010

Gymnasiet , vetenskaps programmet, Lattakia (Syrien) 

PERSONLIGA FÄRDIGHETER

Kommunikationsfärdigheter Svenska:Mycket bra

Arabiska:Modersmål

Engelska: mycketbra

Arbetsrelaterade färdigheter Bra kunskaper på MS Office Paket, Outlook, Internet mm.
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