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Adresse : Langedam 2b 3230 Græsted 

CV 
 

PERSONLIGE INFORMATIONER 

 

 
Lidt om mig selv:  

Jeg er gift og mor til 4 børn; 2 voksne piger som begge er gift og udeboende, og har 2 hjemmeboende 
børn. Jeg kom til Danmark for 2 år siden via familiesammenføring.  

Jeg er som person meget socialt anlagt, og anser det som værende en positiv kompetence at opbygge et 
stærkt netværk. Dette via sociale arrangementer og eksempelvis frivilligt arbejde mm.   min fritid arbejder 
jeg frivillige med arabisk undervisning. Eftersom jeg også arbejder frivillig med henblik på flygtningene fra Syrien og 
omegn har jeg fået endnu mere kendskab til reglerne mht. Via forskellige job som jeg haft, jeg mødt mange forskellige 

mennesker med forskellige stillinger hvilket har gjort mit perspektiv større.    

  

ERHVERVSERFARING 

 Starte 2017- til nu  Ansat i fødevarefælleskabet Mad til Alle. 
 
2015  3 måneders praktik på fuld tid i Mortensens Gartneri i Gilleleje.  

 
2012-2014  Chef p apotek for udvinding af naturmedicin af planter i Ægypten. 
 
1995-2000  Ansat på gartneri i Rusland.  

1990-1993 Pædagogmedhjælper i børnehave i Libyen. 

Anden erfaring 

Jeg har være medlem i 7 år i Homs handelsmarked  

ALMEN OG ERHVERSRETTET UDDANNELSE 

2016 Business diplom i Danmark. 
 
2014-2016 Sprogskole dansk 2 modul 6, FVU dansk trin 2, FVU matematik trin 2 
 
2000-2005  Agronom fra universitet i Homs, Syrien. 
 
1987-1989  Biologi. 
 
1985  Gymnasium 
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1982   Folkeskole 
  

Frivilligt arbejde   

Modersmålsundervisning for arabiske børn- som underviser. 

Tovholder i projekt Nyttehaver i Græsted, Danmark. 

Medlem i foreningen 4H i Danmark. 

Medhjælper på Tingbakke skole, Græsted (uddeling af tøj og møbler). 

Medlem af Forretningskvinder i Syrien. 

Medhjælper i Røde Kors i Syrien. 

 

Personlige kompetencer  

God til at arbejde struktureret/ god til at arbejde selvstændigt. 
Observationsevne/kommunikationsevne, Tålmodig/støttende/omsorgsfuld. 
God til at arbejde med andre mennesker med forskellige baggrund.  
Kendskab til andre kulturer  Mellemøstlig Kultur.  
Positiv indstilling med hensyn til løsning af evt. Komplikationer/problemer, min frivillige job.  
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