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Jag har studerat svenska nivå B1 på Folkuniversitetet. För två år sedan jobbade jag som översättare av mjukvara under 3 veckors tid under sommarlovet för att känna hur det var att arbeta i Sverige, och det var ett jobb jag gillade mycket, eftersom språk alltid varit en av mina starkaste sidor. 

Min utbildning är i grunden lärare, och jag har även arbetat som detta i Italien som varit mitt hemland innan jag flyttade till Sverige 2006. 

Mina kunskaper i språk (italienska, svenska, engelska, spanska, och i viss mån franska) och min förmåga att ta emot gäster, informera enskilt eller i grupp, på olika språk har kommit väl till pass när jag som frivilligarbetare tagit emot tusentals gäster i Taizé i Frankrike, och visat dem tillrätta.

Min attityd är positiv, konstruktiv, hjärtlig, samarbetsvillig, respektfull, flexibel, korrekt och seriös.
Jag är bra organiserad, precis, ordentlig, noggrann, arbetar självständigt eller i grupp.

Nu vill jag in i arbetslivet igen så snabbt som möjligt och skulle gärna ville arbeta för er. Min datorvana är mycket god och jag har en programmeringsutbildning. Jag är mycket social, det är viktigt för mig att arbeta och jag gör alltid ett bra jobb. Som ni kan se av mina utbildningar och erfarenheter så är jag inte rädd att pröva nya områden.  
Jag ser fram emot att få träffa er personligen och få veta mer om er och också tillfälle att berätta mer om mig själv. 
 
Med vänliga hälsningar

Rita Rustico Antonsson



Meritförteckning

Arbetslivserfarenhet

Arbete			Period
------------------------------------------------------------------------------------------
Advokatsekreterare		1998-06 -	1998-08

Religionslärare i Milano		20020204 -	20050630

Telefonintervjuare och säljare på Doxa	2004-07      	2005-06

Översättare i Stockholm		20050704 -	20050722

Religionslärare i Taranto		20050901 -	20060831

Utbildning

Utbildning
------------------------------------------------------------------------------------------
Programmeringsutbildning Tarantos tekniska institut 1992-1996

Kandidatexamen i teologi Istituto di Scienze Religiose Taranto 1997-2001

Magistersexamen i teologi Istituto Superiore di Scienze Religiose Milano 2001-2004

Språkkunskaper

Flytande italienska (modersmål)
Mycket bra engelska
Bra svenska
Bra spanska
Lite franska

Datorprogram

Mycket bra kunskaper i Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet Explorer och alla Databaser som Amadeus, Galileo och Fidelio.

