CURRICULUM VITAE: Tanja Sima 2013-09-24
Mitt namn är Tanja Sima och jag är 40 år gammal. Jag
bor I Hässelby Strand. Där lever jag tillsammans med min
familj som består av make och dotter på 9 år. Jag har
även en son som är 22 år. Jag skulle vilja påstå att mina
styrkor är att jag är stabil, lösningsfokuserad och lojal.
Jag har arbetat med missbrukare och människor i många
år och tycker om mitt arbete. Jag gjorde en avstickare där
jag provade på att arbeta som elektriker men upptäckte
ganska tidigt att det är människor jag vill arbeta med.
Jag har även arbetat en hel del med myndighetskontakter
och med nätverkande tidigare, av naturliga skäl är detta
inte en så stor del av mitt arbete idag då jag arbetar
nattetid. Utöver mitt ordinarie arbete är jag engagerad i
Missing People I Stockholm sen september 2012. Jag
med och startade och började som Grupp Chef, senare
har jag varit Operativ Chef från december 2012 tom
september 2014. Jag har därför stor kunskap om hur
organisationen fungerar. Jag har även suttit med i
etikgruppen sen den startade, jag ser etikgruppen som en
otrolig viktig del av MPS och känner att det är här jag vill
lägga mig energi. Detta tar det mesta av min fritid utöver
familj och vänner. Annars gillar jag att träna, resa.
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UTBILDNINGAR, fr o m 1993
Allmän Linje. 1993-1995, Marieborgs Folkhögskola,
Linus Utbildning, Handledning av barngrupper
Elektrikerutbildning. 2005-2007. Lernia AB.
MI utbildning. (Motiverande intervju). 2011
RJ utbildning (Real Justice). 2011
SPRÅKFÄRDIGHETER
Svenska, flytande, i både skrift och tal
Engelska, flytande i tal
Finska, flytande i tal.

ARBETSLIVSERFARENHET (Senaste 10 åren)
Maj
2003
Hela Människan, Boendestödjare för nyktra missbrukare.
Maj
2004
Bryggan Norrköping, Barnverksamhet för fångarnas barn.
Feb
2007
Profilrestauranger, vik. Frukostvärdinna.
Apr
2007
Stockholms Stadsmission, vik,Vägledare på Bostället
Jul
2007
Norrlands Byggkraft, El-montör.
Aug
2007
EloNET I Sverige AB, El-montör.
Nov
2008
Stockholms Stadsmission, vik. Vägledare på Bostället
Sep
2009
Stockholms Stadsmission Vägledare, natt på Råcksta
Jul
2011
Stockholms Stadsmission Vägledare, natt på Bostället
Feb
2013
Stockholms Stadsmission Uppsökare, Nattjouren
Aug
2013
Stockholm Stadsmission Vägledare, natt på Bostället

