
 

Nishadevi Anbazhagan 
Davidshallsgatan 24b, Malmo, 21145. 
 
 
Önskar att arbeta inom administration yrkesområdet där jag kan utnyttja 
mina akademiska färdigheter och tvåspråkiga färdigheter. 
 
 
 
Avslutade högskole och gymnaseiskolutbildningar 

Master of Business Administration  - Bharathidasan 
University, Tiruchirappalli, Tamilnadu India  
Aug 2001 - April 2003  ( 2  years) 

 
Fördjupning inom HR och marknadsföring 
 

Bachelor in Computer Science Engineering - Bharathidasan 
University, Tiruchirappalli, Tamilnadu India 
Sep 1996 - April 2000  ( 4 years) 

 
Fördjupning inom Datalogi 
 

ARR Matriculation Higher secondary School, 
Kumbakonam, India — Gymnasium 
Jun 1994 - May 1996 ( 2 years) 

 
Ämne :  Matematik, fysik, Kemi och Biologi 
 
 
 
Projekter 
 
 
Jobbtillfredsställelse - Neyveli Lignite Corporation of India 
April 2003 
 
Syftet med denna uppgift är att hitta arbetstagarens attityd gentemot sitt  
eget arbete med avseende på olika faktorer som arbetsmiljö, karaktär av 
arbete, medarbetare, belöningar och straff, möjlighet till kampanjer, 
toppledning och olika andra faktorer också. 
 
Uppgifterna har samlats in från cirka 100 anställda. Baserat på den 
statistiken har förslag tagits till ledningen, med listan över områden där 
medarbetarna visar en positiv inställning till jobbet och där de är 
missnöjda med avseende på företagets policy. 
 
 
Fjärråtkomst för information om mänskliga resurser - 
KRV Systems, Chennai, Indien - april 2000 
 
Det integrerade löne- / förmånssystemet är ett system som är utformat 
för att stödja behandling av löner, personal och förmåner. Det har 
skräddarsys för att möta företagets behov, Payroll / Benefits 

Phone: +46738042427 
nishakannansg@gmail.com 
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Upgrade-projektet. 
Information som lagras på de anställda databaserna är lätt tillgänglig för 
förfrågan och rapportering. Online screens motsvarar 
företagsuppgifterna och anger rapportering av löneavgiften. 
Integral-systemet delar databaser som är skyddade av ett avancerat 
datasäkerhetssystem som också har skräddarsys för att uppfylla 
företagets krav. 
 
 
Kurser 

 

SFI    2009 - 2011  

Svenska  som andra språk 
Grundläggande  

Jan 2015 - Juni 2016 

Svenska gymnasium  
  Catering  
Svenska som andra språk 

 
Aug 2016 - Dec 2016 
Aug 2017 - fortsätter fortfarande 

 
 
 Datorkunskaper 
 
Goda kunskaper i MS Office paketet: Word, Excel, Powerpoint,Internet & 
outlook, Google Drive  
 
Språkkunskaper 
 
Tamil: Modersmål 
Svenska: Behärskar i tal och skrift 
Engleska: Flytande i tal och skrift 
 
 
 
 



 
 

 


