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Hej
Om ni söker en glad prick som är arbetshungrig, serviceminded, lättlärd och ansvarsfull, samtidigt 
som denna kan hålla många bollar i luften, ja då är ni ute efter mig.

2016-10-31 avslutade jag på egen begäran min 15 åriga heltidstjänst på Nordea Bank för att jag nu 
vill göra något annat. Den största anledningen till avslute var dom krav på merförsäljning av 
sparande som ställdes, vilket jag aldrig har eller kommer bli bra på. Andra skälet är att man genom 
valt arbetssätt inte använder mina starkaste sidor. Då finns det inte så mycket utmaning kvar.

Eftersom jag tycker om att skaffa nya erfarenheter så har jag ambitionen att söka helt olika arbeten 
som kan vara både mer fysiska såsom kontorsarbete. Jag har också ambition och tycker det är kul 
med båda.

I banken som fanns i Eskilstuna arbetade jag heltid med inkommande telefoni och genom det med 
rådgivning till företag/föreningar

Under åren i banken så har jag också haft sidouppdrag;

• 2,5 år som internutbildare

• 2,5 år som krishanterare för att hjälpa råndrabbade kollegor på plats på Nordea bankkontor 
inom Sverige.

• Mindre projekt

Många kunder och kollegor ger mig feedback på att jag är hjälpsam, kunnig, stort tålamod och 
pedagogisk.

Jag har stor datavana gällande kontorsprogram mm och har lätt för att lära mig nya. Har stort 
intresse för olika teknik för att förmedla bra information där målgruppens språk är beaktad.
Jag brukar har lätt för att prata med/inför andra människor liksom att samarbeta. Jag kan formulera 
mig väl i svenska språket gällande tal och skrift. 

Om det efterfrågas lämnar jag gärna förbättringsförslag utifrån lean-tänk och för målgruppens bästa 
gällande språk och enkelhet. Jag brinner för organisationsutveckling och ledarskap.

http://www.strego.design/
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I grupper som saknar ledare blir jag ofta vald till den demokratiska ledaren. Det viktigaste för mig 
är inte att själv vara ledaren utan att det finns en bra ledare. Att en grupp arbetar bra tillsammans 
och drar mot samma mål är det som leder till bra resultat oavsett vad det realistiska målet är. I detta 
utför varje individ vad just dom är bäst på.

Mycket av mina erfarenheter har startat efter mycket engagemang i föreningslivet. Jag är sällan sjuk
och är flexibel när det gäller arbetstider och arbetsuppgifter. Jag har heller inga hemmaboende barn 
eller sambo att ta hänsyn till. Körkort finns, men ingen egen bil. Jag brukar cykla eller åka MC. 
Privat tränar jag kontinuerligt med löpning och badminton så min fysik är bra.
Vid sidan om heltidsarbete arbetar jag i den egna enskilda firman med bl.a. bokförfattande.

Hoppas ni finner intresse för mig för ytterligare kontakt.

Med vänlig hälsning

Ludvig Jansson



Mina starkaste sidor

• Lojalitet mot uppdragsgivare/ledning och uppdraget/rollen

• Mål- och resultat-fokus

• Beslutsfattning

• Organisationsutveckling

• Konflikthantering

• Spindeln i nätet

• Planering

• Ledare

• Utbildaren

• Tålmodig och stresstålig

• Initiativ

• Förbättringsförslag

• Projektarbeten

• Teambildning

• Att ha koll på många bollar i luften

• Problemlösare hellre än älta problem.

• Stå inför en mindre eller större grupp och
representera/presentera något bra

• Målgruppens språk

• Svenska språkbruket och olika dataprogram som hjälpmedel

• Stor vän av Excell och det liknade kalkylprogrammet
”open office”

• Webbdesign

• Månar om min omgivning

• Lyssnare

• samarbete med andra

• Inspirera

• Kunskapsdelning

• Människors beteenden



Min starkaste inställning

• Ett leende skänker dig 1000 åter och öppnar många gånger dörren för en bra dialog/hjälp.

• Ingen kan allt men alla kan något

• Alla människor är unika

• Livet är ett äventyr och lärande

• Feedback som är konstruktiv är ett lärande

• Ett bra sammansatt team kan åstadkomma fantastiska saker;

• vilket betyder olika personligheter och egenskaper som dom är bra på.

• Möt nya människor förutsättningslöst.

Mina svagaste sidor

• Företagsfester och AW

• Engelska språket brukar jag kunna hantera muntligt,
men skritligt är jag helt värdelös.



Ludvigs erfarenhet

2001-2016-10-31 Nordea, Eskilstuna, 
Rådgivarare för företags- och föreningskunder
(genom kundsamtal till banken).

Uppdrag inom banken under åren;
- Arbetsmiljöombud (6 mån).
- Krishantering (2,5 år).
   Att under arbetstid finnas i beredskap att under
   kontorstid åka ut till råndrabbat Nordeakontor

och hjälpa drabbade kollegor att hantera sitt trauma.
- Personalutbildare (2,5 år).
- Mindre projektarbeten.

2012-pågående Strego Production
”Egen företagare”
www.strego.design
Med inrikning på skapande verksamhet

2000 Kooperativ Talkoo, Eskilstuna
www.talkoo.se/hem
Organisationsutvecklare;
- Praktisk uppstart av arbetskooperativ inom arbete med 

bostadsområdesutveckling.
- Styrelseuppdrag.
- Projektledning ”Lagersbergsfestival 2000”.
- Utbildning ”trafiktillstånd för godstrafik”.

1998-1999 Eskilstuna kommun, Eskilstuna
Projektledare för projekt ”helgpärlor”;

Ett samarbete mellan kommun, företag och föreningsliv
för att göra Eskilstuna trivsammare för dess invånare och
locka nya boende till Eskilstuna.

- Samordning.
- Marknadsföring.
- Kontaktnätsbyggande.
- (extra-arbete som vuxenkontakt i ”Ungdomens Hus”)

1994-1995 Star Design, Eskilstuna
”Egen företagare”
med produktion och fältförsäljning av reklamprodukter.

1994-1995 Klubb Aktiv Eskilstuna, Eskilstuna
(Ideell förening i Eskilstuna kommun).
- Projektledning;
- Marknadsföring i Eskilstuna skolor.
- Marknadsföring av föreningen på andra olika sätt.
- Projektledning av ”Sätt fart på Lagersberg”
- Samarbete med andra föreningar, kommun och bostadsbolag .

http://www.strego.design/
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1991-1994 Predab, Eskilstuna
”Tidningsexpeditör”
- Packning.
- Terminalarbete
- Arbetsledning

1990-1991 Renia, Eskilstuna
”Serviceman/lageransvarige”
- Utkörning av städprodukter
- Specialstäd
- Städbesiktning
- Fönsterputsning
- Rycka in för ordinarie städare

1985-1990 WME, Eskilstuna
Måleriarbetare;
- Arbetsledning
- Terminalarbete
- Kvalitetskontroll
- Upphängning och packning av måleridetaljer

Kortare tidigare arbeten
• Maskinsmörjare Segerström & Svensson 4 mån.
• Patientköket Mälarsjukhuset 2 mån.
• Kurts bokbinderi 2 mån.
• Barnskötare i Eskilstuna kommun 1,5 år
• Tidningsutdelare
• Reklamutdelare
• Kokosbollsförsäljare

Övriga meriter:
• Utformning och drift av www.strego.se (pågående)
• Utformning och drift av http://projekteskilstuna.wix.com/projekteskilstuna (pågående)
• Aktiv i politiska partiet www.direktdemokraterna.se
• Administratör för www.laget.se/badminton (pågående)
• Projektledning av webbplats www.magasinintresse.se
• Projektledning av ”Lagersbergsfestival 1999”.
• Initiativtagare och ordförande för föreningen ”Klubb Aktiv Eskilstuna”.
• Lekmannaövervakare för Frivården i Eskilstuna.
• Agerat reklamröst för lokal radiokanal KFUM.

http://www.laget.se/badminton
http://www.direktdemokraterna.se/
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Ludvigs utbildning

2001 , 7 mån. IBM Eskilstuna
”Arbete inom callcenter”
Inriktad utbildning för arbete inom callcenter och  
kundtjänst

1999-2000 , 1 år , Växa – ID´vision Eskilstuna
”Projektledarutbildning”
Utbildning där utbildning där teoretisk projektmetodik
lärdes ut samtidigt som arbete skedde i riktiga projekt.
Utbildning var en kortare variant av den 3-åriga
danska utbildningen ”kaospiloterna” som handlade om
att handplockade människor skulle utbildas till bra ledare
för företag någonstans i världen. 
- Projektledning
- projektarbete
- Projektmetodik
- Organisationsutveckling
- Personalutveckling

1996-1998 Komvux Eskilstuna
”Blandade kurser med betyg”

- Socialkunskap................................... VG
- Pers utb. Mental avslappning............ MVG
- Rättskunskap..................................... G
- Organisation & Ledarskap................ G
- Svenska C; skriftl. O muntl. Pres. …. G
- Svenska B; litteratur-samhälle …....... G
- Svenska A; språk o människan …....... VG
- Textbehandling …................................ VG
- PowerPoint …...................................... VG
- Internetkunskap …............................... G
- ADB kalkylering …............................. VG
- ADB registerhantering ….................... G
- Religion A …........................................ G
- Företagsekonomi A & B ….................. G
- Naturkunskap A …................................ G
- Samhällskunskap A ….......................... MVG
- Engelska A …....................................... G
- Mattematik A ….................................... G

Barnskötarutbildning

Grundskola

http://www.kaospilot.dk/

