UTBILDNING
CHANGEMAKERS EDUCATIONS, STOCKHOLM
Webbutvecklare E-handel | Sep 2019 -

ANNA
PALEOLOGOS
WEBBUTVECKLARE
E-COMMERCE

PROFIL
Webbutvecklare med en passion för
webbapplikationer och design.Jag har en bred
erfarenhet inom restaurangbranchen där
kunden står i fokus tills jag bestämde mig att
utbilda mig igen till webbutveckling vilket jag
har haft intresse sen tidigare i livet.Har arbetat
främst med Wordpress/Woocommerce vilket
jag gör också i min fritid.Jag är van att jobba i
olika projekt och har mycket lätt att samarbeta
och är nyfiken att lära mig nya saker.Jag är
målinriktad och ansvarsfull och har en stor
intresse för användarvänlighet och kundnytta.

KOMPETENS
HTML,Javascript,Jquery och CSS
CMS System
PHP/Mysql
UX Design
Google Analytics (Advanced)
AJAX/JSON/API
Wordpress/Woocommerce
Github
Engelska,Svenska,Grekiska,Tyska

KONTAKT INFO
Email:annapaleologos89@gmail.com
Tel:0707226926
Linkedin:https://www.linkedin.com/in/an
na-paleologos-15a10b167/
Portfolio:https://www.annapaleologos.co
m/

HTML,CSS,Javascript,PHP/Mysql,React(December)
Ux-Design och Layout
Wordpress/Woocommerce
E-handel och affärsmannaskap
Digital Marknadsföring och Försäljning
Branschkunskap -översikt och utveckling
Projektmetodik för Webb och IT
Webbapplikationsutveckling för mobila enheter
Webbprogrammering med inrikting mot e-handel
YRKESGYMNASIUM,GREKLAND
Programmering och Datanät | 2004-2007
Datorapplikationer
Informationssystem
Dataöverföring och datornätverk
Programmeringsverktyg för internet
Centra för informationsteknik-organisation och funktion
Multimediaapplikationer
Applikationer -design och genomförande
Informationssamhället

ARBETLIVSERFARENHET
RESTAURANGBITRÄDE SAS-LOUNGE ,ARLANDA
SODEXO AB| FEB 2020 - nu (extraanställd)
BARISTA,JOHAN &NYSTRÖM,ARLANDA
HMS HOST | FEB 2019-JUNI 2019
Utbildat Barista jobbat på Terminal 4 och 2.
BUTIKSANSVARIG,ARLANDA
RC CHOCOLAT AB | DEC 2016-JAN 2019
Ansvarig för Personal och 4 butiker i olika enheter i
Arlanda.Hantering av personal, schemaläggning och
utbildning av personal inom kaffe och alcohol.
BARTENDER,RESTAURANGBITRÄDE,ARLANDA
RADISSON BLU ARLANDIA|MAJ 2012-NOV 2016
Bar,Konferens och A-la carte servering.
EGENFÖRETAGARE ,GREKLAND
CORALLE| 2009-2011
Min familj ägde café i Grekland där det gick över till
mej när jag va 20 år.Sysslade med det i 2 år sen
bestämde jag att flytta till Sverige.
BARTENDER,BARISTA,GREKLAND
CORAL| 2005-2009
Jobbade i en av familjens café när jag va
ungdom.Gjorde lite av allt som barista
,kassa,diska,plocka
och jobbade i baren under sommaren när jag blev
äldre.

