
Personligt brev

Jag är nyfiken och lösningsorienterad som inte nöjer sig med mindre än innovativa och nya 
sätt att lösa en utmaning. Helst på internationellt spetsnivå, helst i okända marker, vid 
patenterbara, nya och innovativa vägar. Jag trivs bäst där...och på forkningslaboratorier. 

Med mycket humor och glädje.

I första hand kan erbjuda mina erfarenheter från mycket utvecklande forsknings- och 
produktutvecklingsliv med driftig och entusiasmerande projektledarskap i 2 företag. Men jag 
har undervisningserfarenhet från bl.a. Göteborgs Universitet, eller konsuluppdrag.

Jag har följande erfarenheter idag:

- 22 års forskarbakgrund och projektansvar både inom akademin och i uppdrag hos små, innovativa 
företag. Jag har forskat och produktutvecklat ny teknik för hållbara kretsloppslösningar inom 
avlopp, först som anställd forskare på GU (f.d. Inst för Tillämpad Miljövetenskap, numera Inst. För 
Biologi och miljövetenskaper), senare som anlitad miljökonsult (via Melica Miljökonsulter). Som 
miljökonsult har även utvecklat patenterade lösningar för näringsåtervinning ur olika typer av 
avlopp, gödsel och rötslam för små innovationsföretag. Dessa uppdrag är aldrig korta! En relation 
med kund/uppdragsgivare kan vara mellan 1 år och upp till 10 år. Därför har jag inte många refe- 
enser, trots 20-år i branschen. Jag är riktigt stolt över denna djupa kontakt och arbetssätt.

- ca 13 års erfarenhet som lärare på universitetsnivå, med kursansvar och handledning av studenter, 
examinering och allt administration runtom. Senare under konsultåren hade jag haft utbildning för 
kunder som önskar miljödiplomera sin verksamhet. I många år var jag även cirkelledare för intern 
utbildning på Melica. Jag uppfattades av studenter och uppfattas av mina kunder och kollegor som 
utmärkt lärare, med stor engagemang och entusiasmerande i allt jag gör. Underlag på vad jag säger 
och presenterar är på forskarnivå och jag är systematisk, konsekvent och har höga krav på trovär-
dighet och vetenskaplig noggrannhet. Är själv på frivillig basis “reviewer” för internationella 
akademiska publikationer inom mitt område, det s.k. “peer-reviewing system” för högsta trovär-
dighet och kvalitet inom forskning.

- 12 års erfarenhet som miljökonsult på Melica. Jag jobbar självständigt med att driva mina projekt 
(inkl. administration, projektledning, allt) med kunden, samtidigt har också arbetat ihop med kolle-
gor i vårt kooperativ, även I korta uppdrag. Har varit intern miljörevisor för Miljödiplomering enl. 
Göteborgsmodellen under några år på Melica. Gick revisorsutbildning också 2012. har ansvarat för 



interna utbildningar, administration på kontorets dagliga liv, m.m. Under 2011 har byggt upp ett 
FoU lab på Melica där jag verifierar analyserar och utvecklar kundernas teknik. Labbet är hyrbart 
alltså även för externa uppdragsgivare.

Jag tror starkt på och lever i ständig utveckling och kompetenshöjning eller ofta 
kompetesbbreddning, därför uppdaterar mig och utbildar mig hela tiden och söker nya uppdrag. 

Och framtida nya uppdrag skall ge mig något utvecklande och utmanande, förstås. Då kan jag ge 
dig/er det bästa av mig som specialist och arbetskamrat. 

För mig jobbet är att blomstra och inte att härda ut.

Mer info finns i mitt CV, under Referenser och Publikationer här på sidan (kan läsas som pdf). 

Med vänliga häsningar,

Zsofia 


