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Malmö, 2022-09-19

Jeg elsker at arbejde. Jeg elsker at opdage og lære nye ting, pille ved problemer for at finde
løsninger, og jeg kan virkelig ikke lide at sidde ledig - kontakt mig gerne, hvis du har mulighed for
at ansætte mig. Jeg kan godt lide tempo, struktur og programmering, både individuelt eller som
en del af et team. Jeg er meget social og kommunikativ og nem at omgås. Ydermere kan jeg godt
lide at dokumentere processer og skrive instruktionsmanualer/håndbøger.
Jeg er vant til at arbejde i et laboratoriemiljø og udvikle og dokumentere processerne. Da jeg er
meget veluddannet i forskellige laboratoriemetoder og -teknikker, kan jeg etablere arbejdsgange
og protokoller med høj kvalitetskontrol, hvor klar kommunikation, detaljeret information og
dokumentation er nøglen. Jeg nyder at arbejde både i grupper og alene, afhængigt af øjeblikkets
behov. Jeg har erfaring med at lede grupper af internationale forskere til et fælles videnskabeligt
mål og nyder samarbejdet og struktureringen af nævnte processer, herunder dets dokumentation.
Udover det akademiske arbejde er jeg vant til at bygge udstyr – lige fra syning af insektnet til at
bygge trækonstruktioner. Ydermere har jeg arbejdet med turister, som naturtur- og
museumsguide. Jeg nyder også at lave mad og bage, kreative arbejder og lære sprog.
Efter over 10 års arbejde i naturvidenskaben har jeg erfaring med meget varierede opgaver. Ved
at arbejde meget systematisk og flittigt har jeg med succes udviklet forskellige protokoller til min
egen forskning. Dette gjorde mig efterspurgt af kolleger, da jeg besidder en stor tålmodighed,
vedholdenhed og kreativitet til udviklings- og tekniske dokumentationsprocesser, herunder
repeterbarhed og kvalitetskontrol, samt testmetoder med/på mine kollegaer. Jeg nyder
systematisk og struktureret arbejde. Både at dokumentere og undervise andre i mine metoder har
været en stor del af mit arbejdsliv, jeg har ingen problemer med at gå forrest. Jeg har gennem
årene haft en række studerende og kolleger i arbejde hos mig, som har givet meget positiv
feedback både på arbejdet med og at blive oplært eller assisteret af mig.
Afslutningsvis kan jeg sige, at jeg er meget fleksibel og nyder at lære nye teknikker og tilgange,
som letter tilpasningen til en ny gruppe og fag. Jeg har ingen problemer med at pendle - omkring
en time fra Malmø er noget, jeg anser er helt ok (enten med offentlig transport eller egen bil).
Hvis du kan lide det du læser, så overvej at lade mig bidrage til dit team med min viden, men
også med min motivation, entusiasme, fleksibilitet, samarbejdsevner, organisatoriske evner og
hårdt arbejde.
Tak for din tid - jeg ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Berrit Kiehl

