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Mål
Jag har som mål att använda, utveckla och förbättra mina kunskaper inom transporter. Min ambition är att
kunna använda mina erfarenheter för att bidra till effektivare transporter, vilket i sin tur ger
kostnadsbesparingar inom många marknader.
Profil
Jag är en positiv människa som tycker om att hitta lösningar på diverse hinder som kan dyka upp under
arbetets gång. Jag anser att många gånger löser man bäst problemen, när man är mitt i dem.
Yrkeslivserfarenhet
Utrikesspeditör, DSV Road, Växjö
2001 – pågående
DSV Road AB's utrikesverksamhet består i transport av landburet styckegods upp till och med 2500 kg,
partigods över 2500 kg samt hellaster till och från hela Europa
•
Ordna transporter utrikes, för närvarande trafikdirigerar trailer på Norge
•

Tullärenden
Beräkna frakter och kostnad konterar

•

Offert förfarende

•

Chaufför, Schenker Godservice, Växjö
1997 – 2001
Schenker utvecklar och producerar transporter samt logistik- och informationstjänster.
•

Körde kranlastbil på Dahl, VVS & VA grossisten, som hyrde våra tjänster på Godsservice

Chaufför, Johnsson & Järgrens Åkeri, Växjö
1994 – 1997
Johnsson & Järgrens Åkeri var min fars och hans kollegas åkeri. De bedrev linjetrafik på Växjö –
Helsingborg och Växjö – Kristianstad.
•
Körde linjetrafik mellan Växjö och Kristianstad
•

Fick planera lastning och sköta kunder på egen hand

Chaufför, Schenker (Bilspedition), Växjö
1991 – 1994
•
Körde spridningsbilarna och ICA's varuleveranser
Terminalarbetare, Bilspedition, Växjö
1989 – 1990
•
Sortering, och under en tidsperiod nattskift

Utbildning
Baskurs i export, Tullverket, Malmö
2003
•

Utbildning inom dokumentation och exportförfarande

Transportekonomi 50 poäng, Växjö universitet
2001
•
Transporträtt
•
•

Lager och intern logistik
Uppsats om transportavtal

ECDL Datakörkort, TBV, Växjö
2000
•

Grundläggande datoranvändande, office

Företagsekonomi & tyska, Komvux, Växjö
1995
•
Kvällskurser
Naturvetanskaplig linje 3 år, Katedralskolan, Växjö
1986 - 1989
Språkkunskaper
Engelska tal och skrift
Datakunskaper
Privat mycket intresserad av datorer, hårdvara såväl som mjukvara. Det har gjort att jag har bra kunskaper
inom de vanligaste förekommande Windows programmen och operativsystemet Linux. Hemma kör jag
Linux (NOVELL SUSE), både som multimedia och server (ftp och nätverk). Jag håller även på att lära mig
på fritiden hur man bygger en hemsida. Ni får gärna följa resultatet under www.jargren.se.
Övrigt
Innehar A BE CE DE – körkort och har tillgång till bil (och MC).
Intressen
Motorsport, scuba dykning och datakunskap

