
Hej!

Jag heter Magnus Green Karlsson, är 30 år och kommer från en gård utanför 

Perstorp i Skåne.

Jag gick elteknik på Klippans Gymnasieskola och under ett sommarlov 

sommarjobbade jag hos Elmontage/Prenad i Perstorp. 

Efter studenten jobbade jag huvudsakligen som industrielektriker hos Jan 

Mårtensson El HB i 1,5 år. Jag är nu förstaårs montör. 

P.g.a. arbetsbrist blev jag uppsagd och gick därefter en komvux-utbildning i 

Klippan där jag tog CE-behörighet, ADR-intyg för styckegods, truckkort och 

YKB. Efter avslutad utbildning på komvux 2010-10 blev jag anställd hos ÖMT 

Åkeri AB i Östra Ljungby. Min anställning hos ÖMT upphörde 2012-08-31 

p.g.a. arbetsbrist. Jag har kört intransporter av mjölk från bönder till 

Skånemejerier. 

Har sedan avslutad anställning läst på högskolan i Skövde och jobbat extra 

hos CEJN via Lernia. Jobbade på CEJN:s lager med att packa varor med truck. I

Januari 2013 flyttade jag och min sambo ihop i Uddevalla. Jag började nästan 

omgående att jobba som distributionsförare på VGT DHL i Uddevalla. 

2013-09 gick flyttlasset för mig och min sambo igen. Denna gången till 

Hässleholm. Jag började då att jobba på KGT Trafik men slutade den sista 

Oktober 2013. Kort därefter började jag återigen köra på ÖMT Åkeri i Östra 

Ljungby.  Sen sommaren 2015 flyttade ÖMT åkeri sina bilar till Malmö och jag 

följde med,  vi bosatte oss då i Eslöv. 

Sensommaren 2017 ville jag börja arbeta med något tekniskt och började på 

verkstaden på Skånemejerier. Där hade jag hand om dom tekniska delarna, 

planeringen, förebyggande underhåll, reprationer och jour för tankbilarna 

som används för intrasport av mjölk. 

I början av 2018 fick jag anställning hos Stinsen Service i Perstorp där jag 

utför diverse reperationer på lastvagnar och har fått lära mig mycket nytt 



bl.a. svetsa. 

Sedan augusti 2018 bor vi i Perstorp.

 

Referenser:

ÖMT Åkeri, Kicki Andersen, 0709773902

VGT DHL, Jonny Vennerdahl, 0703755722

Jan-Eric Mårtensson El, 070534 5230
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