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Utbildning 

 

VT 2009 Lunds universitet. Examensarbete 

facköversättarutbildningen 

 

2005-2007  Lunds universitet. Facköversättarutbildningen  

 

VT 2005  Lunds universitet. Lingvistik 

 

HT 2004  Lunds universitet. Teoretisk filosofi  

 

2003-2004 Università degli studi di Parma, Parma. Erasmusutbyte. 

Studier i italiensk litteraturhistoria, italiensk poesi och 

lingvistik. 

 

2002-2004 Lunds universitet. Italienska (varav ett år som 

utbytesstudent i Parma) 

 

2001-2002  Università degli studi di Firenze, Florens. Italienska  

 

1998-2001 Katedralskolan, Lund. Samhällsvetenskapligt/humanistiskt 

program. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:johanna.thulin@live.com


 

 Johanna Thulin 
 Johanna.thulin@live.com  

Arbetslivserfarenhet 

 

Nuvarande arbetsgivare Sparbanken Finn, Eslöv. Sedan november 2007 

är jag anställd på telefonbanken i Eslöv där jag 

handlägger kundtjänstärenden via telefon. 

 

2006 SOS International, Köpenhamn. 

Sommarvikariat på larmcentral. Arbetet bestod i 

att assistera kunder från norden (förutom 

Finland) som befann sig i utlandet. De ärenden 

som jag hade hand om rörde bilskador och mitt 

huvudområde var Italien. I arbetet ingick att 

tolka försäkringsvillkor och att sköta kontakten 

med bland annat bilverkstäder utomlands. 

 

2005 Perché No, Florens. Sommarjobb i en glassbar i 

Florens 

 

2002-2006 Universitetssjukhuset, Sankt Lars, Lund. 

Extrajobb som skötare på psykiatrisk avdelning. 

 

Ideellt arbete 

 

Under min studietid var jag bland annat kursombud för facköversättarutbildningen 

och satt i studentrådet vid institutionen för nordiska språk. Jag var också 

studentrepresentant i kursstyrelsen för facköversättarutbildningen. Genom detta 

arbete har jag fått god mötesvana. 

 Jag har också varit aktiv i nationsverksamhet, som fadder för utbytesstudenter 

och som sexmästare under karnevalen 2006.  

Mellan 2007 och 2009 var jag instruktör och coach i en idrottsförening i Lund. Från 

arbetet som instruktör har jag fått mycket erfarenhet av att tala inför stora grupper, 

att utveckla ett pedagogiskt tänkande och att möta människor med olika etnisk och 

social bakgrund. 

 

Språkkunskaper 

 

Engelska   Flytande 

Italienska   Flytande 

Franska   Goda kunskaper 

Danska   Goda kunskaper 

Norska   Goda kunskaper 

Tyska   Baskunskaper 
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Datorkunskaper 

 

Microsoft Office  Mycket goda kunskaper 

Windows (alla plattformar) Mycket goda kunskaper 

 

Körkort 

 

Behörighet B 

 

Personligt 

 

Intressen: Mitt största intresse är att umgås med min familj, vår hund och mina 

vänner.   

Jag uppskattar också mycket att resa, laga mat, spela piano, läsa och att träna.  

 

Referenser 

 

Referenser lämnas gärna på begäran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


