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Erfarenheter
Språkrör Grön Ungdom (2016-pågående)
Leder det politiska arbetet för Miljöpartiets ungdomsförbund.
Politisk sekreterare i Haninge kommun (2015-2016)
Stöd åt de Miljöpartistiska politikerna i kommunledningen.
Projektledare för Grön ungdoms årsmöte (2015)
Projektleda arrangerandet av en hel helgs årsmöte med drygt 200 deltagare.
Pressekreterare åt kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (2014)
Hantering av mediakontakter, ta fram talpunker, svara på journalistfrågor, förbereda
mediamedverkan och stötta ministern.
Valarbetare (arvoderat språkrör) under valrörelserna 2014
Debatt och kampanja, väljarkontakt, politiska avvägningar och mobilisera medlemmar.
Butiksbiträde på Akademibokhandeln (2012-2015)
Sälj- och kassaerfarenhet.
Fundraiser för Prorespektera (2012)
Insamlare på telefon för flera stora välgörenhetsorganistationer. Jobbade i sex
månader.
Shipping coordinator på Värmdö Gymnasiums Distansutildningar (2011-2013)
Organisering, administration, packning och frakt av läromedel. Sommarjobbb.

Utbildning
Grundskola: Aspuddens skola år 4-9. (2004-2010)
Gymnasium: Värmdö Gymnasium, Naturprogrammet, inriktning Forskning-Journalistik
(2010-2013)
Svenska Skolan i Paris , läste en termin på gymnasiet i Paris. Bodde hos en värdfamilj,
(Höstterminen 2011)

Ideellt arbete och förtroendeuppdrag

Läxläsare på boende för ensamkommande flyktingbarn, Röda korset. (2014- pågående)
Ersättare i Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsnämnd (2013-2014)
Arrangör för Rhetoric Slam
Retoriktävling i barmiljö en kväll i månaden. I arrangörsskapen ingår allt praktiskt; boka
talare, jury och lokal, att sprida information och att hålla i tävlingskvällarna.
Språkrör för Grön Ungdom i Stockholmsregionen (2012-pågående)
Bedriver det utåtriktade politiska arbetet för en organisation med ca 1600 medlemmar.
Styrelseledarmot Grön ungdoms Förbundsstyrelse (2013-pågående)
Leder Grön ungdom politiska och organisatoriska arbete på riksnivå.
Kongressombud för Miljöpartiet Stockholms Stad (2012, 2013 och 2014)
Ledarmot i Grön Ungdom Stockhoms stads styrelse (2010-2011)
Ledarmot i Grön Ungdom i Stockholmsregionens Valgrupp (2009-2010)
Planering och utförande av aktiviteter och opinionsbildande inför valet 2010.
Funktionär på många andra event, som utbildningar och årsmöten

Språkkunskaper
Talar och förstår obehindrat engelska
Talar och förstår franska bra (Har bott i Frankrike i ett halvår)
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