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Marie Meigisi (fd Josfalk)
Fogdevägen 116
128 41 Bagarmossen
Mobil 0736 – 00 33 99
e-mail: marie.meigisi@shinzendo.se

Stockholm 2016-04-13

CURRICULUM VITAE

ARBETSLIVSERFARENHET
140313 – pågående

Socionomkonsult i eget företag - Handledare
Socionomkonsult för arbete och handledning
inom olika kommuner. Utredningar inom LVU,
SOL, BBIC-modellen – huvudsaklig inriktning
barn och ungdomar samt Vuxna och missbruk. I
detta har ingått motiverande och stödjande
samtal samt bedömning för att se om det finns
behov av insatser.

061020 - pågående

ShinZenDo / Eget företag på heltid
I mitt företag arbetar jag som, silversmed,
stenslipare, designer, målare, designer inom
ecodesign och nydesign av armaturer samt
arbete inom religiositet och andlighet. Healing,
channeling, coaching, Energytraining (ET)

130720 – 140313

Socionomkonsult, Care on Demand
Socionomkonsult för arbete inom olika
kommuner med utredningar inom LVU, SOL, FB
enligt BBIC-modellen – huvudsaklig inriktning
barn och ungdomar samt Vuxna och missbruk. I
detta ingår motiverande och stödjande samtal
samt bedömning för att se om det finns behov
av insatser.

130304 – 130904

Socionomkonsult, Sociala Tjänster/Inom:
Socionomkonsult för arbete inom olika
kommuner med utredningar inom LVU, SOL, FB
enligt BBIC-modellen – huvudsaklig inriktning
barn och ungdomar samt Vuxna och missbruk. I
detta ingår motiverande och stödjande samtal
samt bedömning för att se om det finns behov
av insatser.

130114 - 130228

Socionomkonsult, Attendo
Uppdragsanställd som socionomkonsult för
uppdragsarbete i olika kommuner.

0736 - 00 33 99
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Arbetsuppgifter: Motivationsarbete för att
sökande ska nå sysselsättning. Bedömning av
ekonomiskt bistånd och i det arbeta för att
sökande ska nå självständighet. Uppdragen är
rikstäckande.

110110 - 110815

Socionomkonsult, SOOL Personalservice AB
Uppdragsanställd som socionomkonsult för
uppdragsarbete i olika kommuner.
Arbetsuppgifter: Bedömning av ekonomiskt
bistånd och i det arbeta för att sökande ska nå
självständighet.

101101 - 110105

Socionomkonsult, Adecco
Visstidsanställd som socionomkonsult för
uppdragsarbete i Stockholms läns stadsdelar.
Arbetsuppgifter: Motivationsarbete för att
sökande ska nå sysselsättning. Bedömning av
ekonomiskt bistånd och i det arbeta för att
sökande ska nå självständighet.

101025 - 101130

Socionomkonsult, SOOL Personalservice AB
Visstidsanställd som socionomkonsult för
uppdragsarbete i olika kommuner. Arbetade
under denna period på uppdrag i Mölndals
kommun.
Arbetsuppgifter: Motivationsarbete för att
sökande ska nå sysselsättning. Bedömning av
ekonomiskt bistånd och i det arbeta för att
sökande ska nå självständighet.

100712 - 101023

Sius-konsulent i Projekt Lika villkor på
Arbetsmarknaden, Arbetsförmedlingen,
Eskilstuna
Arbetade i ett projekt med Särskilt introduktions
och uppföljningsstöd för arbetssökande med
nedsatt kognition, Asperger, ADHD samt med
långtidssjukskrivna som hade svårigheter att få
arbete.

080103 - 100818

Socialsekreterare - Informatör / Enheten för
Ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknads- och
Familjeförvaltningen, Eskilstuna Kommun
Motivationsarbete för att sökande ska nå
sysselsättning. Bedömning av ekonomiskt
bistånd och i det arbeta för att sökande ska nå
självständighet.
samt
Författande av informativa texter för broschyrer
och webb om kommunens tjänster.

0736 - 00 33 99
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090901 - 100119

Underkonsult / KRUT-Sörmland / Ideaplant,
Eskilstuna
Arbetade som underkonsult till samordningsprojektet KRUT-Sörmland, där det ingick att
samordna och sammankalla möten och
kreatörer/konstnärer som hade egna företag.
Syftet var att främja kreatörer i deras
företagande och ordna en gemensam plattform
för utveckling, utbildning, nätverkande och
gemensamt växande.

080107 - 090830

Kurator / Habiliteringsverksamheten,
Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Arbetade med stödsamtal, rådgivning samt
samordning av olika insatser som ges från olika
myndigheter och andra instanser.

071015 - 071231

Socialsekreterare / Utredningsenheten för
Ungdom - Unga vuxna, Arbetsmarknads- och
familjeförvaltningen, Eskilstuna Kommun
Utredning och biståndsbeslut enligt SOL och
LVU/LVM avseende ungdomar.

070208 - 070831

Socialsekreterare / Aktiveringsgruppen,
Södertälje Kommun
Motivationsarbete för att sökande ska nå
sysselsättning. Bedömning av ekonomiskt
bistånd och i det arbeta för att sökande ska nå
självständighet.

060901 - 070131

Samordnare - Socialsekreterare /
Samordningsenheten, Arbetsmarknads- och
familjeförvaltningen, Eskilstuna Kommun
Att hitta lösningar till sökandens behov utifrån
behandling och stödplaner samt samordna
nätverket kring klienten.

060410 - 060831

Socialsekreterare / Utredning Ungdom Unga vuxna, Arbetsmarknads- och
familjeförvaltningen, Eskilstuna
Motivationsarbete för att sökande ska nå
sysselsättning. Bedömning av ekonomiskt
bistånd och i det arbeta för att sökande ska nå
självständighet.

050901- 060405

Socialsekreterare / Försörjningsstöd, Farsta
Motivationsarbete för att sökande ska nå
sysselsättning. Bedömning av ekonomiskt
bistånd och i det arbeta för att sökande ska nå
självständighet.

0736 - 00 33 99
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030601- 050217

Socialsekreterare / Enheten för Ek. bistånd,
Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen,
Eskilstuna
Arbetade under socionomstudierna och under
sommaruppehållen med motivationsarbete för
att sökande ska nå sysselsättning. Bedömning
av ekonomiskt bistånd och i det arbeta för att
sökande ska nå självständighet.

020201 - 030201

Vårdbiträde: Friheten / Kjula Äldreboende /
Oxen, Eskilstuna
Arbetade extra under socionomstudierna som
vårdbiträde på tre demensavdelningar i
Eskilstuna. Arbetsuppgifterna var daglig vård
och omsorg av äldre.

000101 - 020118

Kanslist - Vänjoursarbetare / RFSL
Eskilstuna
Arbetade som informationssekreterare, dvs.
lämnade information till externa instanser,
redigerade medlemstidning, var kursledare,
fungerade som jourstöd för hjälpsökande via
telefonsamtal, arbetade med hivprojekt som
handlade om hivprevention och hivinformation.

981001 - 991130

Kanslist - Samtalsstödjare / RSMH KUGGEN,
Eskilstuna
Administrativa sysslor på ett projekt som
arbetade med att tillhandahålla
daglig
verksamhet till människor med speciella behov.
I denna verksamhet fanns även logi åt
bostadslösa samt hunddagis. Utöver de
administrativa sysslorna bistod jag även med
stödsamtal.

940804 - 941221

Processoperatör / Ericsson Components AB,
Kista
Arbetade
som
processoperatör
med
screentryckning på kiselkort som används i
mobiltelefoner.

930514 - 940722

Vårdbiträde / Karl - Johansgårdarna, Uppsala
Arbetade heltid inom äldreboende med daglig
vård och omsorg av äldre.

910101 - 930601

Renoverare av armaturer / Uppsala
Kronrenovering, Uppsala
Renoverade kristallkronor, mässingskronor samt
andra lampor. Drog om el, putsade stommar
och rengjorde kristallprismor, samt sålde
tillbehör till armaturer.

0736 - 00 33 99

Företag: ShinZenDo
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910101 - 930601

Försäljning av antikviteter, Antikaffär
Försäljning och värdering av antikviteter.

900508 - 901231

Vårdare - Väktare / Kriminalvårdsanstalten
Åby, Uppsala
Arbetade som vårdare på öppen anstalt för
manliga interner. Medverkade som ledare i
kurser för internerna.

880601 - 900102

Vårdbiträde / Tunagården, Eskilstuna
Arbetade inom äldreboende med daglig vård
och omsorg av äldre.

870407 - 880801

Tidningsbud / PS Distributions AB,
Eskilstuna
Arbetade med att dela ut morgontidningar.

870101 - 880830

Efterbearbetare / Smétryck AB, Eskilstuna
Arbetade med plockning av tryckmaterial,
tryckning, falsning, häftning samt limning.

860609 - 870731

Processoperatör / Fermenta Products AB,
Strängnäs
Arbetade i penicillinframställning med den
kemiska jäsprocessen, torkning och malning.

850303 - 860606

Kontorist / Connor´s Sport AB, Eskilstuna
Skötte sedvanliga administrativa uppgifter för en
grossistfirma inom sko- och klädmarknad
(Converse), såsom korrespondens, beställning
och fakturering samt enkel bokföring.

850117 - 850301

Lärarassistent / AMU, Eskilstuna
Bistod
lärare
i svenskundervisning
invandrare.

840709 - 840802

för

Vårdbiträde / Hemtjänst, Eskilstuna
Skötte daglig omsorg och hemsysslor åt äldre
med eget boende.

UTBILDNING
130501 - 130631
090517 – 090518
080928 - 090508
080616 - 080619
060830 - 070620
0736 - 00 33 99

Lösningsfokuserat arbetssätt i Socialt
Arbete, Lärare: Aviva Shuzman
Kurs i Kabbala: Rabbin Michael Leitman, från
Storbritannien
Webbjournalistik, Tollare Folkhögskola
Mindfulness, TKG, Lärare: Lama Kemtche, från
Frankrike
Psykosyntes, Psykosyntesakademin, Grundår

Företag: ShinZenDo
info@shinzendo.se
www.shinzendo.se
Bor i Stockholm och Eskilstuna, men är verksam i hela Sverige.
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060206 - 060212
020121 - 050603
951101 - 960410
930120 - 940116
1989 - 1990

Essentials grundkurs i Psykosyntes
Socionomprogrammet med mångkulturell
inriktning, 140 poäng, Stockholms Universitet
Miljöinformatörutbildning, 20 veckor, AMU,
Stockholm
Litteraturvetenskap, 40 poäng, Uppsala
Universitet
Religionsvetenskap, 16 poäng, Uppsala
Universitet

HANTVERKSKURSER
110615 – 110620
081115 - 090415
070130 - 090605
060820 - 080528
070310 - 070311
070730 - 070803
070919 - 071128

Kurs i Porträttfoto, Eskilstuna Folkhögskola
Kurs i Foto, Eskilstuna Folkhögskola
Kurs i silversmide, Medborgarskolan,
Strängnäs
Kurs i stenslipning, Privat
Kurs i Silverlera, Steg 1, Folkuniversitet
Stockholm
Silversandgjutning, Fridhems Folkhögskola
Kurs i vikingasmycken, NBV, Örebro

IT
Microsoft Office-paketet inkl. Publisher, Access
och Photoshop. Har lite kunskap i Indesign,
Illustrator, Acrobat (PDF) och Webbredigering i
Dreamweaver och EPI-server.
Procapita – IFO-program
Paraplyet - IFO-program
WM Omsorg - IFO-program av JM Data
Sofia - IFO-program
Viva – IFO-program
Magna Cura – IFO program

SPRÅK
Kan Engelska mycket väl. Har läst tyska och
spanska på gymnasienivå.
ÖVRIGT

Jag har B - körkort

0736 - 00 33 99

Företag: ShinZenDo
info@shinzendo.se
www.shinzendo.se
Bor i Stockholm och Eskilstuna, men är verksam i hela Sverige.

