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Mitt namn är Robert Ribon. Jag är född 1969 i Juli månad och bor med min sambo 
i Eskilstuna. Som person är jag öppen och ärlig, gillar att arbeta fysiskt och tar gärna 
eget ansvar. Jag är metodisk och serviceinriktad och ser ofta nya lösningar. Är alltid 
lojal mot min arbetsgivare och bjuder gärna till lite extra när det behövs. 

Svenska är mitt modersmål och med engelska klarar jag mig bra. Har B-körkort och bil.

Ett av mina intressen är alternativ energi. Med detta i fokus har jag ritat och byggt 
vår sommarstuga utanför Vingåker som är på 50 kvm samt en gäststuga på 15 kvm. 
Jag har sett till att bygga energi- och kostnadseffektivt. Har vinterisolerat och målat 
utvändigt och invändigt med termoskyddsfärg, dragit elektricitet och installerat 
säkringsskåp samt vvs, samt luftsolfångare för ventilation. 

Sommaren 2018 påbörjade jag min utbildning till Anläggningsmaskinförare hos Yrkes 
Akademin i Hallstahammar. Kursen inkl praktikmånad avslutades i december samma år. 
Därefter erfordras 3800 timmars praktik för att erhålla certifikat. I januari 2019 sökte jag 
därför lärlingsplats och fick anställning hos Västerås Service & Anläggning AB (VSOA) där 
jag har jobbat i 9 månader. Men nu till höst- och vintersäsongen drar företaget ner på personal. 
Detta har gjort att jag nu söker en lärlingsplats där jag skulle kunna få möjlighet att fullfölja 
min maskinförarutbildning gällande just den praktiska utbildningen och naturligtvis med 
förhoppning om fortsatt anställning. 

Mitt arbete på anläggningsföretaget i Västerås har givit mig en bra inblick i anläggningsarbeten
och grävning för fiber. Dels har jag fått köra hjullastare och grävmaskin i det praktiska arbetet, 
och dels har jag fått jobba i marktruppen med allt vad detta innebär. 

Jag bifogar här en förteckning över utbildningar samt anställningar jag haft och hoppas på 
en ömsesidig återkoppling! 

För referenser vänligen kontakta Peter Söderberg, VD, Västerås Service & Anläggning, 
mobilnr: 070-3701151, e-post: peter@vsoa.se,  
eller Tommy ('TG'),  Arbetsledare, mobilnr: 076-7040301

Med vänliga hälsningar
Robert 
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Grundutbildning för Anläggningsmaskinförare 

Yrkes Akademin, Hallstahammar, 6 månader   (2018-06  –  2018-12)
Har 150 timmars utbildning i Hjullastare och Grävmaskin från grundkursen,
samt en del timmar hos anläggningsföretag i Västerås

Fasadrenovering och Energieffektivisering flerfamiljshus, samt Asbest- och PCB sanering
Thermogaia AB   (2011-05  – 2017-10)
Företaget har energirenovering som specialitet. Vi utförde huvudsakligen fasad- och takrenoveringar, 
dvs mestadels arbeten på högre höjd med Skylift. Beroende på husfasadernas olika kondition var det 
ibland nödvändigt att riva och knacka ner gammalt puts, därefter nätade jag fasaderna för ny putsning.
Men ofta räckte det med fasadtvättning. Var också med vid ommålningar, vilket uteslutande skedde 
med Thermogaias unika termoskyddsfärg. Jag högtryckstvättade också och ommålade yttertak med 
termoskydd. Var även kontaktperson vid vissa projekt och höll kontakt med myndigheter och fastig-
hetsägare. Utöver dessa arbetsuppgifter gick jag en behörighetskurs för Asbest- och PCB-sanering och 
asbestsanerade bl a ett 100-tal balkonger på flerfamiljshus. Företaget åtog sig renoveringsuppdrag i 
södra halvan av Sverige vilket har medfört att jag fått tillbringa många veckor på andra orter i Sverige. 

Egenföretagare   ( 2010 – 2015 ) 
Eget företag, huvudsakligen i samarbete med Thermogaia AB. 
Genomgick 2014 behörighetskurs för Skylift hos Värmlands Truck- & Liftutbildning AB

Installatörernas Utbildningscentrum (IUC), Utbildning/praktik som  VVS-Montör ( 2004 – 2009 )
Mellansvenska Rör Per Kardell AB  (Konkurs 2009),     
Sedvanliga arbetsuppgifter som vvs-montör/lärling, med inriktning på ROT-arbeten

Elteknik – Eftergymnasial utbildning  ( 2003  – 2004 )
Lernia AB , 8 månaders utbildning i Elteknik. Behörighet BB1  (2003)

Ellärling – Norge,   Byte/Installation av bl.a jordfelsbrytare, kondensatorer i lysrör m.m.
Överbygd Elektro AS   (2003) 
Teknisk Elektro AS      (2004)

Sammanfattning diverse arbeten och utbildningar  ( 1995  – 2002 )
Uni Carriers, Utbildning för Truckkörning 
Lernia AB, Truckförare, orderplockning
Proffice AB, Truckförare, orderplockning
Flextronic AB, Industristäd

Kurser – Data 
Data programmering med  C/C++,  Java,  Perl,  HTML, samt AutoCad och 3D Studio.  
Byggde även ihop och konfigurerade datorer så som hobby i början av 2000-talet 

Truckförare/Lager 
Selga Elgrossist AB    (1988  – 1994)
Fick ansvar för godsmottagningen samt jobbade även med övriga arbetsuppgifter som förekommer 
på ett lager, lastning och lossning med truck, orderplockning, kabelmätning, kunddisk, inventering

Truckförare/Lager 
Dickersby Färg AB    (1986  – 1988)
Som 17-åring började jag min första anställning hos Dickersby Färg. Fick jobba med alla arbetsupp-
gifter som förekommer på ett lager, Truckkörning, godsmottagning, orderplockning, kundmottagning.
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