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Curriculum Vitae  

Christofer Sjöquist   

Professionell profil 
Jag har under min tid som student läst kurser inom allt från mekanik till 

företagsekonomi och på en ytligare nivå immaterialrätt, arbetsrätt mm. 

Samtliga ideella uppdrag som jag tagit på mig har haft en tydlig internationell 

karaktär vilket är väldigt viktigt för mig. 

Arbetslivserfarenhet 

2011 Juni - 2016, ICA Maxi Alingsås  

Sommarjobb samt högtider, helger och kvällar. Huvudsakligen så fyllde jag på i 

butiken och hjälpte kunder. Mellan 2009 och 2010 så jobbade jag i restaurang-

branschen.   

2017 Juni – 2017 Augusti, Tetra Pak Maintenance Units 

Baserat på data från leverantörer så gjorde jag kostnadsuppskattningar på Tetra Paks “maintenance 
units” (reservdelsmoduler) och kvalitetsrapporter. Jag tog sedan fram en process för hur detta 
kunde återskapas på en kontinuerlig basis.  
 

2018 Juni, Tetra Pak Maintenance Units 

Diverse småjobb och projekt. 
 

Utbilding 

2012 HT – 2014 VT och 2015 HT- 2019 Mars, Maskinteknik, 300 HP  

Lunds Universitet, Maskinteknik med specialisering mot logistik och produktionsekonomi. 

2018 VT, Italienska, 15 HP 

Lunds universitet, Onlinekurs i italienska på nybörjarnivå. 

2017 HT – 2018 VT, Utbytesprogram 60 HP (24 University of Wisconsin Credits) 

University of Wisconsin – Madison, Global Engineering 3 Exchange Program. 

2014 HT, Juristprogrammet, 30 HP   

Göteborgs Universitet, Juridik  

2009 HT-2012 VT, Teknik/Design 

Lerums Gymnasium  

Ideella uppdrag 

2016 Juni – 2017 Juli, BEST Lund vid TLTH, Sekreterare och styrelseledamot  

BEST är en förkortning för “Board of European Students of Technology”. BEST är en Pan-europeisk 

studentorganisation för studenter inom teknik och vetenskap. Organisationens huvuduppgifter är att 

främja kompletterande utbildning och interaktion mellan teknikstudenter från olika länder. BEST 

finns representerade på mer än 90 olika universitet i Europa. Min roll som sekreterare innebar att 

jag var ansvarig för att leda möten inom vår lokalavdelning samt att jag var ansvarig för vår interna 

kommunikation och databas. Som styrelseledamot var jag också delaktig i alla större beslut.  
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2016 December – 2017 Juni, BEST Lund vid TLTH, Huvudorganisatör för sommarkurs 

Jag var huvudansvarig för BEST Lunds årliga sommarkurs 2017. I kursen deltog 22 europeiska 

ingenjörsstudenter.  

2016 Januari-2016 Februari & 2017 Januari-2017 Februari, TLTH, Internationell fadder 

Jag var internationell fadder för teknologkåren VT16 & VT17.  

2014 Januari-2014 Juni, Maskinsektionen vid TLTH, Världsmästeriet  

Jag var en del av den grupp som tog hand om internationella studenter på Maskinsektionen. 

Kurser  

23-26 September 2016, Joint Board Training  

Utbildning av nya lokala styrelsemedlemmar. Bland mycket annat deltog vi i föreläsningar och 

workshops inom bland annat change management och strategic planning.  

2-10 Juli 2018, BEST Course on Technology – Biomechanics and medical technology 

Kursen organiserades utav BEST Liège och handlade om biomekanik och medicinteknik. Exempel på 

ämnen som ingick är vävnadsteknik, mänskliga rörelser och tekniker för bilddiagnostik. 

IT-Kunskaper 
❖ Microsoft Word, goda kunskaper 

❖ Creo Parametric 3.0, goda kunskaper (7,5 HP) 

❖ Microsoft Excel, grundläggande kunskaper 

❖ Matlab, grundläggande kunskaper  

❖ Autodesk Inventor och AutoCAD, grundläggande kunskaper (150 gymnasiepoäng) 

❖ Microsoft Powerpoint, grundläggande kunskaper 

❖ Microsoft Power BI, grundläggande kunskaper 

❖ SAPs ERP system, grundläggande kunskaper 

❖ Minitab, grundläggande kunskaper 

❖ Java programmering i Eclipse, grundläggandekunskaper (6HP) 

Språkkunskaper 
❖ Svenska, modersmål 

❖ Engelska, flytande i både tal och skrift  

❖ Spanska, mycket grundläggande kunskaper  

❖ Italienska, mycket grundläggande kunskaper 

Övriga meriter 
❖ B-körkort 

Referenser och resultatintyg 
Referenser och resultatintyg kan lämnas vid begäran. 
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