Cecilia Rubina Fernandez
Valgfritt: bilde

Telefon: 123 45 678
e-post: c.r.fernandez@mail.com
Adresse: Åkebergveien 22, 0000 Oslo

(Velg et
nøytralt,
profesjonelt
bilde)

Utdanning
mm.aa – d.d.

Master i statsvitenskap
Metode og statistikk, offentlig administrasjon og ledelse,
analyse av sentralforvaltningens og forvaltningsreformer.
Leverer masteroppgave om NAV-reformen inneværende
semester.

Universitetet i Oslo

mm.aa – mm.aa Bachelor i statsvitenskap
Studieprogram: statsvitenskap. Emner i offentlig politikk og
administrasjon, komparativ politikk, metode, statistikk, velferd
og økonomisk politikk. Bacheloroppgave om
kommunesammenslåing, karakter: A.

Universitetet i Oslo

mm.aa – mm.aa Studiespesialisering
Fordypning i språk, samfunnsfag og økonomi. Ett år som
utvekslingselev ved en videregående skole i Montana, USA.

Foss videregående
Skole / North Valley
High School, USA

Relevant erfaring
mm.aa – mm.aa Vitenskapelig assistent
For professor i offentlig politikk Kari Lund Nordby.
Transkribering av intervjuer og redigering av
forskningspublikasjoner.

Institutt for
statsvitenskap,
Universitetet i Oslo

Skrivetrening. Innsikt i forskning. Deltakelse på instituttmøter.

mm.aa – mm.aa Økonomiansvarlig
Ansvar for søknader til kulturstyret, bilagsføring ved
arrangementer og årsoppgjør.

SVFF,
Samfunnsvitenskapelig
Fakultetsforening

Økonomihåndtering. Planlegging. Regnskap.

mm.aa – mm.aa Informasjonsmedarbeider
Deltidsstilling på infosenteret til SV-fakultetet. Service og
informasjon til studentene, administrative oppgaver.
Service. Formidling. Administrativ erfaring.

Samfunnsvitenskapelig
fakultet,
Universitetet i Oslo,

Annen erfaring
mm.aa – d.d

Ekstrahjelp i klesbutikk
Kundeekspedisjon, salg, service, ansvar for
dagsoppgjør.

mm.aa – mm.aa

Flyktningguide (frivillig)
Hjelper en nyankommet flyktning med å tilpasse seg
en ny hverdag i Norge og i å øve seg på norsk.

mm.aa – mm.aa

Lengre reise i Latin-Amerika og Asia

mm.aa – mm.aa

Diverse deltids- og sommerjobber
Ekstrahjelp i butikk, sommervikar på café,
vaskehjelp.

Cubus, Oslo City

Oslo Røde Kors

Diverse arbeidsgivere

Språk





Norsk: Morsmål
Spansk: Morsmål
Engelsk: Muntlig meget god, skriftlig meget god
Fransk: Grunnleggende muntlig og skriftlig

IT-ferdigheter



Erfaring med analyseprogrammene STATA, SPSS og NVivo
Erfaren bruker av vanlige dataverktøy (Outlook, Word, Powerpoint, Excel). Godt vant
med research, mailutveksling og sosiale medier.

Interesser (valgfritt og hvis du har plass)



Synger i kor
Spiller volleyball for Oslostudentenes Idrettsforening

Referanser




Kari Lund Hansen, professor, Institutt for statsvitenskap, UiO, tlf. 12 34 56 78
Magnus Morch, leder for SV-infosenter tlf. 12 34 56 78
Maryam Said, frivilligkoordinator i Oslo Røde Kors, tlf. 12 34 56 78

