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Jag älskar aL jobba. Jag älskar aL upptäcka och lära mig nya saker, pyssla med problem för aL hiLa 
lösningar och jag gillar verkligen inte aL siLa sysslolös - kontakta mig gärna om du har någon 
möjlighet aL anställa mig. Jag tycker om tempo, struktur och programmering, både individuellt eller 
som del av eL team. Jag är väldigt social och kommunika5v och läL aL umgås med. Vidare gillar jag 
aL dokumentera processer och skriva instruk5onsmanualer/handböcker. 

Jag är van aL arbeta i laboratoriemiljö och utveckla och dokumentera processerna. EQersom jag är 
mycket välutbildad i olika laboratoriemetoder och tekniker kan jag etablera arbetsflöden och 
protokoll med hög kvalitetskontroll, där tydlig kommunika5on, detaljerad informa5on och 
dokumenta5on är nyckeln. Jag tycker om aL arbeta både i grupp och själv, beroende på 
ögonblickets behov. Jag har erfarenhet av aL leda grupper av interna5onella forskare 5ll eL 
gemensamt vetenskapligt mål och trivs med samarbetet och struktureringen av nämnda processer, 
inklusive dess dokumenta5on. Förutom akademiskt arbete är jag van aL bygga utrustning - från aL 
sy insektnät 5ll aL bygga träkonstruk5oner. Vidare har jag arbetat med turister, som naturtur och 
museiguide. Jag tycker också om aL laga mat och baka, krea5va arbeten och aL lära mig språk. 

EQer över 10 års arbete inom naturvetenskap har jag erfarenhet av mycket varierande 
arbetsuppgiQer. Genom aL arbeta mycket systema5skt och fli5gt har jag framgångsrikt utvecklat 
olika protokoll för min egen forskning. DeLa gjorde mig eQertraktad av kollegor, då jag besiLer eL 
stort måL av tålamod, uthållighet och krea5vitet för utvecklings- och teknisk 
dokumenta5onsprocesser inklusive repeterbarhet och kvalitetskontroll, samt aL testa metoder 
med/på mina kollegor. Jag trivs med systema5skt och strukturerat arbete. Både aL dokumentera 
och lära ut mina metoder för andra har varit en stor del av miL arbetsliv, jag har inget problem aL 
ta ledningen. Under åren har jag haQ eL antal studenter och kollegor som arbetat med mig som har 
geL mycket posi5v feedback både på aL arbeta med och bli utbildad eller assisterad av mig. 

Avslutningsvis kan jag säga aL jag är väldigt flexibel och har stor glädje av aL lära mig nya tekniker 
och förhållningssäL, som underläLar anpassningen 5ll en ny grupp och ämne. Jag pendlar gärna - 
cirka en 5mme från Malmö är något jag anser som rimligt (an5ngen med kollek5vtrafik eller egen 
bil). 

Om du gillar det du läser, överväg gärna aL låta mig bidra 5ll diL team med min kunskap, men 
också med min mo5va5onskraQ, entusiasm, flexibilitet, samarbetsförmåga, organisatoriska 
färdigheter och hård arbete med en början så snart som möjligt. 

Tack för din 5d - jag ser fram emot aL höra från dig. 

Med vänliga hälsningar 

Berrit Kiehl
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