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Sammanfattning och mål: 

Examinerad eltekniker med diplom från Astar vuxenutbildning och installationselektriker med 
praktisk yrkesexamen från Damaskus, Syrien söker praktikplats, lärlingsplats och 
eller/heltidsanställning. 

_________________________________________________________________________ 

Arbetslivserfarenhet: 

1994-2001: installationselektriker 

Arbetsgivaren: Departement för konstruktion och byggnad, Damaskus  

1999- 2012: valutaförsäljning 

Arbetsgivaren: Commercial Bank of Syria. 

___________________________________________________________________________ 

Utbildning: 

Diplomerad Eltekniker, Astar 

2019 – 2019 

Elteknik med inriktning installation, industri och larm. Utbildningen innehåller 8 veckor samt 
1600 timmar lärlingsarbete.  

Svenska som andra språk, Komvux 

SFI och svenska som andra språk grundkurs, nivå A och B 

Praktisk yrkesexamen inom sektorn konstruktion och byggnad i Damaskus. Kursens upplägg 
inkluderande praktiken var nio månader. 

_____________________________________________________________________________ 



Språkkunskaper: 

Arabiska (modersmål) 

Svenska (bra) 

______________________________________________________________________________ 

Färdigheter: 

Körkort B 

______________________________________________________________________________ 

Referenser: 

Lars – Inge Bengtsson 

Tel: 0764-958350 

Email adress: lars-inge.bengtsso@astar.se 

  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hamza Alrokia Alshabani, 19720824-5337 

Tel: 0729243180 

Emai: hamzaalshabani2@gmail.com 

Personligt brev 

Positiv, lättlärd och erfaren utbildad installationselektriker söker praktikplats och/eller 
lärlingsplats för att komplettera och avsluta utbildningen Elteknik på Astar. Genom at söka 
denna tjänst hos er så hoppas jag att den kan hjälpa mig förverkliga min gamla dröm om att åter 
få jobba inom elinstallationsområdet, utveckla mina kunskaper inom yrket genom att träffa nya 
människor, och utbyta erfarenheter. 

Jag läste er annons och vilka krav ni ställt på tjänsten. Jag har erfarenheten från min tidigare 
utbildning och jobb samt från min pågående utbildning som tar slut om en månad.  Därför är jag 
väldigt intresserad av jobbet och är tillgänglig för heltid, deltid samt extraarbete med start 
omgående. 2013 flydde jag tillsammans med min familj från Syrien på grund av kriget och 
hoppas nu att få ett jobb som hjälper mig bli en effektiv person i samhället.  

Jag utbildade mig till installationselektriker och fick en praktisk yrkesexamen inom sektorn 
konstruktion och byggnad i Damaskus. Jag jobbade som eltekniker för sju år och sedan blev 
detta yrke som ett extra jobb efter att jag fick en anställning på bank som valutaförsäljare. Vid 
båda jobben fick jag möjligheten att arbeta och kommunicera med människor vilket var den mest 
intressanta delen i arbetet.  

 Jag har alltid haft ett brinnande intresse för arbetet inom elinstallation. Därför ägnar jag en stor 
del av min fritid åt att hjälpa nära och kära när ett problem inom elinstallation dök upp. Denna 
initiativförmåga tillsammans med min erfarenhet och den utbildningen jag går nu på Astar har 
gjort mig till en duktig eltekniker som gillar att lösa problem och söka alltid nya utmaningar.  

Jag ser fram emot att få möjligheten att träffa er då får jag berätta mer om mig själv.    

Med vänliga hälsningar 

Hamza Alrokia Alshabani 
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