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ARBETSLIVSERFARENHET
aug - dec 2015

Praktikant och juniorkonsult på Sida
Sidas huvudkontor, Afrikaavdelningen, enheten för analys och strategi
Som praktikant fick jag sätta mig in i Sidas insatshantering från beredning till uppföljning och lära mig
handlägga i Sidas digitala handläggningsprogram. Jag gjorde en behovsanalys och tog utifrån den
fram faktablad och aktuella siffror som underlag till fältbesök. Jag sammanställde även en översyn av
Sidas bistånd till Afrika inför verksamhetsrapportering till Utrikesdepartementet.
Som juniorkonsult i management utvärderade jag hur Afrikaavdelningen tagit till sig kritiken från en
tidigare granskning för att förbättra kvaliteten i strategierna som styr svenskt bistånd till Afrika. Jag
analyserade också hur min enhet och ambassaderna tillsammans lade upp och fördelade arbetet
med att omsätta strategierna i verksamhet och gav förbättringsförslag.
Typ av verksamhet eller sektor internationell utveckling, management

feb - sept 2014

Valkoordinator inför EU-valet och allmänna valen
Miljöpartiet de gröna i Göteborg
Jag ansvarade för att arrangera och koordinera Miljöpartiets deltagande i flertalet större events i
Göteborg så som West Pride och Kulturkalaset. Det innebar att jag höll löpande kontakt med
eventsledning, Miljöpartiets riksorganisation och leverantörer av utställningsmateriel, samt att jag
samordnade och stöttade volontärer. Jag assisterade även i att ta fram partiets valmanifest i Göteborg
utifrån existerande handlingsprogram. Därtill skötte jag hemsida, pressrum och kontakter med media.
Typ av verksamhet eller sektor projektkoordinering

hösten 2013

Kommunikatör (Sida-finansierad utlandspraktik)
Individuell Människohjälp, Fair Trade Partner Development Office, Indien
Jag byggde hemsidor till hantverksorganisationer som drivs av tibetanska flyktingar i norra Indien och
lärde ut till personal vid organisationerna hur de kan marknadsföra sina produkter genom hemsidorna.
Typ av verksamhet eller sektor kommunikation, internationell utveckling

2012 - 2013

Informatör i Projekt Livspondus
Kriminalvården Region Väst
Som ensam informatör i projektet arbetade jag både strategiskt och praktiskt för att göra det relativt
nystartade projektet känt och efterfrågat bland kriminalvårdspersonal och chefer. Jag arrangerade
även större konferenser och fortbildningar för personal.
Typ av verksamhet eller sektor internkommunikation, EU-projekt

2011-2015

Konsult i kommunikation (egenföretagare)
Som nyexaminerad kommunikatör startade jag företag för att kunna erbjuda kommunikationstjänster.
Min portfolio finns på asaljusenius.com. Just nu vilar företaget.
Typ av verksamhet eller sektor kommunikation, konsult

hösten 2011

Praktikant
Läkare Utan Gränsers huvudkontor i Stockholm
Jag ansvarade för en utställning om hiv och aids från skiss till färdig produkt.
Typ av verksamhet eller sektor kommunikation, internationell utveckling
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UTBILDNING
2014 - 2016

Lund University Master in International Development and Management
(LUMID)
Lunds universitet
År 1: International Development Perspectives, Global Public Health, Natural Resource
Management, Urban & Rural Livelihoods, Theory of Science and Methods, SPSS, GIS,
Development Organizations and Programme Management.
År 2: Field Studies in Programme Management (genomfördes som praktik på Sida, se ovan),
Field Methods, Masteruppsatsen ”From Refugees to Citizens: What Happens to Livelihoods?
– A Study of How New Tanzanians Utilize Their Citizen Rights” baserad på en Minor Field Study.

2008 - 2011

Informatörsprogrammet med inriktning freds- och utvecklingsarbete
Linnéuniversitetet i Växjö






2007 - 2008

Medie- och kommunikationsvetenskap (kandidatexamen) inklusive
Freds- och utvecklingsarbete (en termin)
Development Communication for Social Change (en termin)
International Relations and Migration, utbytestermin vid University of Malta
Kandidatuppsatsen“Destruction in the Name of Development: A Study on Grassroots
Advocacy in Rural India” tillsammans med Julle Bergenholtz. Uppsatsen är publicerad som bok.

Globalt Samspel
Röda Korsets Folkhögskola i Stockholm
Globala studier, inklusive två månaders studieresa och volontärarbete med Röda Korset i Argentina.

IDEELLT ENGAGEMANG

Engagemang i föreningsliv (ett axplock)
2010 –

Utbildare i Röda Kors-kunskap, Svenska Röda Korset

2008 –

Föreläsare i folkrätt och flyktingfrågor, Svenska Röda Korset

2015

Aktiv i föreläsningsutskottet, Utrikespolitiska Föreningen i Lund

2012-2014

Skådespelare och därefter designer, Chalmersspexet Vera i Göteborg

2010-2011

Ledamot i valberedningen, Röda Korsets Ungdomsförbund

2009-2011

Ambassadör för Fairtrade i Växjö

2008-2011

Spelledare för rollspelet ”På flykt”, Röda Korsets Ungdomsförbund

2009
2008-2009

Styrelseledamot, Röda Korsets Ungdomsförbunds lokalstyrelse i Växjö
Medlem i referensgruppen för folkrätt- och flyktingfrågor, Röda Korsets Ungdomsförbund

Volontäruppdrag utomlands (utöver praktik och utbildningar)
2014

Mentor för informatörsstudenter från Linnéuniversitetet vid deras fältstudier i Indien

2011

Hjälplärare i engelska för tibetanska flyktingar i Dharamsala i norra Indien

2010

Hjälparrangör vid europeisk Röda Kors-konferens om flyktingfrågor, Red Cross Malta

2010

Skräpplockare och fågelholksuppspikare i nationalpark i Serbien via Individuell Människohjälp

2010

Engelsklärare för asylsökande samt behjälplig i familjeåterföreningsarbete, Red Cross Malta

2010

Allt-i-allo vid kampanjer och events, Friends of the Earth Malta
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KURSER
2015

Minor Field Study förberedelsekurs samt Sidas förberedelsekurs inför praktik
Sida i Härnösand

2013

Sida Summer Academy (internationell kurs i hållbar utveckling)
LSU och Sida i Härnösand

2011

Veckokurs i mänskliga rättigheter vid FN i Genéve
World Federation of United Nations Associations

2011

Projektledarkurs
Drivhuset i Växjö

2010

Pedagogisk basutbildning
Svenska Röda Korset, Gripsholm

2006

UGL: Utveckling av Grupp och Ledare
Försvarsutbildarna, Ånn

PERSONLIGA FÄRDIGHETER
Språkkunskaper

Svenska och engelska flytande i tal och skrift, spanska och tyska enklare konversationer och texter.

Kommunikationsfärdigheter







Skriva texter för alla slags tillfällen och målgrupper (rapporter, nyhetsartiklar, bloggposter, mm)
Utarbeta kommunikationsstrategier för informations- och påverkansarbete
Ansvara för löpande kommunikation i digitala kanaler, sociala medier och på hemsida
Sköta press- och mediakontakter – både proaktivt och reaktivt
Anordna och hålla presentationer, workshops och utbildningar

Organisatoriska färdigheter





Ansvara för projekt: ansöka, planera, genomföra, följa upp, kvalitetssäkra och utvärdera
Koordinera deltagande vid större events och samordna volontärer
Budgetera, bokföra och redovisa

Arbetsrelaterade färdigheter





Etablera kontakter och bygga nätverk med partnerorg. och intressenter – även internationellt
Omvärldsbevaka och analysera aktuella händelser inom utvecklingsfrågor och humanitärt arbete
Ta väl hand om volontärer, inspirera, entusiasmera, vara lyhörd och lösa problem

Körkort

BC – personbil och tung lastbil

DIGITAL KOMPETENS
Datorprogram
Handläggningssystem
Webbpubliceringsverktyg

Office-paketet, InDesign, Illustrator, Photoshop, Lightroom, Final Cut Pro, SPSS, NVivo
TRAC, PLUS
WordPress, EPiServer, Info Glue

REFERENSER
Kontaktuppgifter till referenser lämnas vid eller inför en intervju.
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