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Jag är en 22 årig elkraftingenjör som söker tjänst hos 
er. Dc referensnummer som jag ansett ovan är de arbeten 
som ~ tror att jag passar för och skulle kla ra a •r. 

Jag tog examen 1978 ~å Ebersteinska skolan i NorrköJ?ing 
och hur sed.in de.ss arbetat två månader på ICA-Bssve .:..B 
och resten av tiden på Länsförsä!trir..ga r här i Li!ll~Ö?i!'lb , 
som vaktmästnre. Jag vill ju helst ·av allt arbet a ~ed 
teknisk arbete men pa grund av att jag har varit l å st 
till Lihköping under det gångna året så hur jag fåt~ ta 
de arbete som fanns tillgängligt. 

Hin värnpliktstjänstgöring gjorde j a g 1976--1977 på en 
torpedbåt som signalmatros. Jag har A3xxx - körkort ''ch 
är skrivma3kinskunnig . . Jag he.r ett stort intresce e.v elekt
ronik på fritiden och ha r byggt en musiksyntheziscr och 
är snart klar mod er. e.matörsändare/mott :tgs.re. ?å fritiden 
läser jab även iri e~ gyffinasieekonomexamen. Jag ar kl ~r ~ i 
maskinskrivning och psykologi och plane:r:;,.I" att sr.a!"t 
tentera i ted~visning. 

JUST lW t:-or jag :z.tt jag s kulle triv!ls bäst c~h ,.2.ra c:est 
lämpad f ör ett teknsikt/ekonomiskt arbete . Syst~od.1. ta 
interess erar :~i g l>!ycket. Vi ha r bl a installer~t ·e tt ~ytt 
teroinalsyst~ r.l p:i Östgöta 3ra:ndstodsbolag. ( ~at&llkl~kir.. 
h~~ vi ha:t sedan början på 60-ta let) 

Jag har v~. rit ::å studiebesök hes er men sku.lle gä:.:·na 
vilja komma upp till e :r nu s~arast och pr:! ta och -c:.. t t.:·. 
på 3-rbets~latser. Om int~ ~ ·r i hör av er inom de r. ö.rmaste 
veci-:or;J.a så kommer j:';. g att höra av mig i alla fall. 



Jag bor nu i Linköping med min f ästm.:; och 18 ::ii.naders son 
men vi är ikte alls bofasta här utan v i ll gärna flytta 
till Västerås. 

Jag ho ppas ni f i nne r mig i alla fall NÅGOT interessant 
och att ni vill titta lite närmare på~ig. 

Hed vänlig Hälsning 

}&tV/ _s-u IZ1tfjr,..-· 
Hans Sundgren 
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