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Ida Shoaibi 
Terminsvägen 16, 224 67 Lund 
0720071345 
idashoaibi@hotmail.com  !
Utbildning 
Masterprogrammet i utvecklingsstudier vid Lunds universitet                                 2013 - 2015 
Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet 
Huvudämne: Ekonomisk geografi                                                      2010 - 2013 
Samhällsvetenskapliga linjen på Katedralskolan i Lund                                           2007 - 2010 !
Arbetslivserfarenhet 
Ungdomshandläggare/företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen, Projektet UngFramtid, Malmö 
juni 2017 - pågående 
• Hjälpa nyanlända ungdomar mellan 25-29 år att integreras i det svenska samhället genom 

påbörjade studier eller/och arbete 
• Skapande av nya arbetstillfällen i nära samråd med arbetsgivare 
• Omfattande samarbete med Migrationsverket för att kontrollera om den enskilde arbetssö-

kande har ansökt om förlängning av uppehållstillstånd, om detta getts och när beslutet har 
fattats 

• Stort samarbete och kontakt med högskolor, universitet, komvux och andra skolor för att 
hjälpa ungdomarna att påbörja studier 

• Nära och omfattande samarbete med tolk i samband med samtal och möten 
• Omfattande analys av enskilda arbetssökandes lämplighet och möjligheter när det gäller 

praktik, arbete och utbildning samt behovet av arbetshjälpmedel och extra stöd. Detta i form 
av t.ex. mer omfattande handledning, undantag från vissa arbetsuppgifter och färre ar-
betstimmar. Analyserna används som underlag vid beslutsfattande inom ovanstående områ-
den 

• Hålla i informationsmöten med 30-100 arbetssökande och tolkar i fyra-fem olika språk där 
Arbetsförmedlingens regler, UngFramtids syfte och regler lyfts med koppling till etable-
ringens  regler och förordningar  1

!
Ungdomshandläggare/företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen, Projektet UngKOMP, Malmö      
juni 2015 - juni 2017 
Arbetsuppgifter: 
• Arbete med ungdomar mellan 16-24 som står långt ifrån arbetsmarknaden, där majoriteten 

har en kriminell bakgrund som grundar sig i frågor såsom narkotika och alkohol 
• Social utveckling och kompetensutveckling hos grupper och individer genom coachning 

och stöttning 
• Omfattande samarbete med andra myndigheter såsom Försäkringskassan, Socialtjänsten, 

Skatteverket, Kronofogden och Kriminalvården  

 Arbetslag som hjälper flyktingar, kvotflyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga som har uppehållstill1 -
stånd att påbörja studier eller/och arbete 
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• Samordning med andra aktörer såsom Kriminalvården och Socialtjänsten, när det gäller 
planering och uppföljning för att upprätta en plan för den enskilda arbetssökande 

• Kontakt med arbetsgivare och människor med varierande bakgrund såsom långtidsarbetslö-
sa, nyanlända och funktionsnedsatta 

• Samordning av arbetsmetoder och kompetensutveckling  
• Formulering av frågor som skickas till läkare för att få ett utlåtande om den arbetssökandes 

förmåga att arbeta eller förmåga att utföra ett visst specifikt arbete 
• Satsningen har inneburit att 70 % av de ungdomar som har skrivits in har fått arbete eller 

påbörjat studier !
Gemensamma arbetsuppgifter för båda projekten inom Arbetsförmedlingen  
• Dagligt samarbete med studie- och yrkesvägledare, SIUS-konsulent  samt specialister 2

såsom arbetspsykologer och socialkonsulenter med syfte att skapa goda arbetsmöjligheter 
och tillhandahålla vägledning för ungdomar 

• Beslutsfattande, handläggning och förvaltningsrättslig hantering av ärenden kopplat till er-
sättning, arbete och praktik utifrån regelverken hos Arbetsförmedlingen såväl som hos sam-
verkande myndigheter och samarbetspartners såsom Försäkringskassan och kommunen 

• Analys, handläggning och beslut av ekonomiskt stöd till företag för att anställa personal 
• Arbete med och analys av statistik kopplat till arbetslöshet, ekonomiska stöd m.m. 
• Daglig dokumentation och administration i Arbetsförmedlingens IT-system 
• Diarieföring och ärendehantering av ärenden i Arbetsförmedlingens egna diarieföringssy-

stem Diariet och ärendehanteringssystem ELIN  
• Omfattande projektadministration som inkluderar redovisning av vilka arbetsuppgifter som 

har genomförts, hur många timmars arbete som lagts ner i projektet varje månad, vilka mål 
och resultat som har uppnåtts samt vilka aktiviteter som genomförts varje vecka !

Rekryteringskonsult, Unionen, Stockholm                                       januari 2015 - mars 2015 
Arbetsuppgifter: 
• Kontakta blivande medlemmar via telefon för att ge information om medlemskapets inne-

håll och värde 
• Arbeta mot dags-, vecko- samt månadsmål vad det gäller rekryteringen av nya medlemmar 
• Arbeta med merförsäljning 
• Vara delaktig under möten !
Rekryteringsinformatör, Unionen, Skåne, Blekinge, Halland          augusti 2014 - december 
2014         
Arbetsuppgifter: 
• Informera om Unionen samt värva nya medlemmar på universitet, högskolor och områden 

anslutna till dessa 
• Under värvningstillfällena talade jag med mellan 50-150 studenter 
• Hålla klasspresentationer och jobba under mässor som är riktade för studenter 
• Inhandla nödvändigt material inför värvningarna såsom tejp, kaffemuggar, godis m.m. !
Särskild stödperson för introduktion och uppföljning för en arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga på grund 2

av funktionsnedsättning.



Intervjuare, Adecco Sweden AB, Helsingborg                                     juni 2014  
Arbetsuppgifter: 
• Intervjua deltagare och åskådare på gymnastikeventet Eurogym 
• Mellan 21 och 34 intervjuer genomfördes dagligen !
Praktikant, Regeringskansliet, Miljödepartementet, Stockholm           januari 2013 - juni 2013 
Arbetsuppgifter: 
• Skriva PM  
• Bidra i arbetet med OECD:s granskning av den svenska miljöpolitiken 
• Sammanställa hur myndigheterna i miljömålssystemet redovisar sitt arbete för att uppnå 

miljömålen i årsredovisningarna, ta fram en promemoria om sammanställningen samt fö-
redra denna för statssekreteraren 

• Ta fram underlag om arbetet med miljöledning i Regeringskansliets beslutsprocesser och 
sammanställa detta 

• Gå igenom Miljövårdsberedningens arkiv 
• Anordna och vara delaktig under möten och seminarier 
• Bistå med administrativa uppgifter såsom sortering av dokument, papper och böcker, in-

köp av lunch och fika till möten och seminarier samt sammanställa diskussioner som förts 
under möten och seminarier !

Statist i TV-serien Wallander, Ystad                            augusti 2009 
Arbetsuppgifter: 
• Agera genom att skrika, gråta, skratta och springa !

Försäljare, Cool o Chic, café & butik, Lund                           januari 2006 - januari 
2007  
Arbetsuppgifter: 
• Kassarbete 
• Göra i ordning mackor och kaffemaskinen 
• Servera 
• Diska 
• Städa !
Språkkunskaper 
Svenska - Modersmål 
Engelska - Flytande i tal och skrift 
Persiska - Flytande i tal  
Spanska - Goda kunskaper i tal och skrift 
Franska, tyska och danska - På gymnasienivå !
Datorkunskaper 
Kunskaper i Microsoft Word, Outlook, SharePoint, Excel, PowerPoint, Photoshop samt det 
geografiska informationssystemet GIS. !



Övriga meriter 
Utbildning i motiverande samtal, Arbetsförmedlingen, Malmö                                 2017                                
Utbildning i kompetensutvecklingsinsatser, Arbetsförmedlingen, Malmö                 2016                                                                
Utbildning i samtalsmetodik, Arbetsförmedlingen, Malmö                                        2016 
Handledare för praktikant, Arbetsförmedlingen, Malmö                                            2015-2016 
Fackligt ombud hos Arbetsförmedlingen, Malmö                                                       2015 
Volontärarbete för den ideella organisationen Tamam       2012  
Fadder för noviser vid Lunds universitet                                                2011  
Medlem i LUPEF (Lunds universitets politiska och ekonomiska förening)    2010 
B-körkort         2010 

Referenser 
Lämnas på begäran 


