
Svenska 60%. ENgelska 80%. Arabiska 100%

språk

ALFARRA GENERAL TRADING (SVERIGE)                                             JULI 2018 - JULI 2019

Grafisk designer, IT och räkning förvaltare.

ANSVAR: Skapa etiketter och grafisk innehåll för sociala media och produkter.                                    
http://damas-food.com/

WP MEAL (EGET)                                                                                 JUNI 2014 - TILLS NU

UI Designer, Frontend Utvecklare.

ANSVAR: Skapa, utveckla och behålla användargränssnitt och grafisk innehåll.                                                             
http://wpmeal.com - http://wpmeal.com/EFB

AYA INTERNETLEVERANTÖR (SYRIEN)                                              MARS 2008 - MAJ 2014

Senior Webb utvecklare och Grafisk Designer.

ANSVAR: Skapar och utvecklar webbsidor. flygbladen, broschyrer, plakaten, 

UX och UI utforma program.                                                                          
http://aya.SY

Arbetslivserfarenh

Ecomerso: Progressive multiple platforms system                                       2020 

https://ecomerso.com

Quiz Auction System: Auktion av frågesport bud                                        2019

http://quizauktion.se

Easy Frontend Builder: Sidbyggare för wordpress                                        2015

http://wpmeal.com/efb

Xevent: Multifunktionellt WordPress-tema                                                  2014 

https://wpmeal.com/theme/xevents.html

RItaj: B2B & B2C Online Hotell Bokningsmotor                                          2014 

https://wpmeal.com/manager/

Massive Visual Builder: Sidbyggare för wordpress                                        2014 

http://wpmeal.com

Projekter

Yrkehögskola - EC Utbildinng:  Front-end utveckling                    2020 - NU

Lexicon kompetensutveckling:  Full stack systemutvecklare              2017 - 2018

Damaskus universitet:  Engelska - Arabiska översättning                     2003 - 2008

American academy of technology:  Webb utveckling                          2003 - 2005

Utbildning



Hej

Jag blev mycket intresserad efter jag tittade på er hemside och läste om ert företag.  

Inom frontend eller MERN stack utveckling söker jag en praktikplats. 

Som frontendutvecklings student på yrkeshögskola med ett bra erfarenhet inom 

detta området tror jag att jag är en rätt person för praktikplatsen som frontendutvecklare 

hos er.

Jag slutade min andra termin i frontendutvecklares utbildning på EC Utbildning. Det 

är en utbildning där teori och praktik är tätt sammanvävda och undervisningen 

bedrivs på både svenska och engelska. Hittills har jag läst Nodejs, Reactjs, Javascript, 

HTML och CSS, gjorde många praktiska projekter och fått höga betyg i kurserna. 

utveckling (HTML - CSS - jquery). Jag ledade reklamkampanjer på företagen som jag 

jobbade med, utvecklade Wordpress innehållshanteringssystem (Theme, Plugin), 

arbetade med några av marknadens största open source CMS och e-commerce 

som Magento, Prestashop, WooCommerce och var van att möta höga resultatkrav. I 

fakturahantering på Access, Exel, ekonomi och fakturering system “Visma”.

Att praktisera hos er skulle vara en fantastisk chans att utvecklas som frontendutve-

cklare. Med min kreativitet och mina erfarenheter av applikationers design och 

utveckling har jag dessutom mycket att bidra med. 

Jag är van att ta ansvar för mitt arbete genomförs föredömligt och noggrant. Min 

bakgrund från varierande branscher och möten med olika kulturer har gett mig bred 

kunskap för att t.ex. hantera förändringar och vara lyhörd.

Min största personliga styrka är mitt engagemang och initiativförmåga. Jag är inte 

nöjd förrän jag gjort mitt bästa och därmed nått ett bra resultat.  Glad, positiv och 

under hela dagen.

Min bakgrund från varierande branscher och möten med olika kulturer har gett mig 

bred kunskap för att t.ex. hantera förändringar och vara lyhörd.

Jag ser fram emot att få komma på intervju för att få berätta mer om mig.

Med vänlig hälsning

Tariq Mahrous

DATE:
04/06/2021

TO:
TEDKOMP

Gårdsåkra 11F, Eslöv

tariq@wpmeal.com

0721 27 6059

https://flic.kr/ps/PBhRA

https://www.linkedin.com/in/tamh/

https://github.com/tm-fd

Personal brev


