
 
 

Jag, en av Sveriges och Nordens framtida säljare 
 
 
 
 
Drivkraft, engagemang och glädje är något jag alltid har, då jag är en målmedveten person. 
Jag älskar att sätta upp mål och älskar ännu mer att fullfölja de och att nå dem. 
 
Samarbetsförmåga är något jag i hög grad innesitter, vilket både människor jag jobbat med 
och människor i min närhet har intygat. När vi drev företaget Olivia UF inom ung 
företagsamhet, fick jag det ”svart på vitt” att samarbete är en oerhört viktig del för att nå sina 
uppsatta mål.  Jag är duktig på att motivera både mig själv och andra människor i min 
närhet, vilket jag fått lära mig genom min idrott. Jag älskar att sprida en positiv anda i min 
omgivning.  
 
Att vidga mina vyer är något jag tycker om, jag älskar att lära mig nya saker och utvecklas 
både på det yrkesmässiga och på det personliga planet.  
En riktig idéspruta är något man inte kan undgå att jag är, om man jobbar med mig. Jag är 
kreativ och älskar att se lösningar.  
 
I ung företagsamhet 2006 kom jag tillsammans med mina två medarbetare i Olivia UF tvåa i 
Sverige i kategorin ”Bästa unga företag”. I Skåne kom vi tvåa ”Bästa unga företaget” och etta 
i ”Bästa monter”. Vi utsågs även till ”Helsingborgs bästa unga företag”. Ett fantastiskt år! 
 
Hösten 2006 sista året på gymnasiet, då startade jag ett projekt som handlar om att skapa 
smycken av förbrukat material, det vill säga sopor. Jag tog fram en hel kollektion med ett 
trettiotal smycken. Sedan arrangera jag en vernissage och en utställning. Idén ligger precis 
rätt i tiden, när det nu råder en miljö hets. Hur framtiden ser ut för denna affärsidé ligger än 
så länge under sekretes. 
 
Min fritid har under de senaste åren varit avsatt mycket till skolan och till karaten. Inom 
karaten är jag väldigt engagerad som atlet, sekreterare i styrelsen, sitter i teambildnings 
gruppen och tränar en barngrupp. Tränar och tävlar som sagt aktivt i karate, jag har två 
junior guld och ett senior brons i svenska mästerskapet.  Utöver karaten och skolan, så målar 
jag, syr jag, skapar smycken, sjunger, spelar piano, umgås med vänner, familj och nya 
människor, jag går även gärna på teater, operor, musikaler, olika utställningar. 
 
 
Jag vill, vågar och jag kan! 
 
 
Helsingborg 22 januari 2012 
 
 
 
Med Vänliga Hälsningar  
 
 
Malin Ljung 


