CV Hadi Josefi
Lugn, lojal och flitig. Söker jobb för att få stanna här.

Arbetslivserfarenhet
Sjöskolan på Beckholmen. Oktober 2017–. Servicepersonal
sex till tolv timmar/vecka. Arbetet innebär att självständigt ta
hand om och visa elever som kommer till skolan tillrätta,
ordna med kaffe och smörgåsar. Städning av skolhuset och
extra insatser där det behövs för att skolan skall fungera.
Peab AB. Mars 2019. Praktik en vecka som miljö praktik på ett bygge i Ulriksdal.och i
skolsbygghallen.
Svensk Markservice. Sommarjobb 2018 inom parkförvaltning och anläggningsarbete.
Färingsö församling. Sommarjobb 2017 på kyrkogårdsförvaltningen.
Plattsättare, Iran 2015.

Utbildning
Peabskolan, Solna, yrkesintroduktion Bygg- och anläggning, augusti 2018 –
Individuella gymnasiet, Ekerö. Vårterminen 2018. Språkintroduktionsprogrammet.
Uppgårdskolan, Ekerö. Höstterminen 2016 – höstterminen 2017. Årskurs nio i en klass med
etablerade svenskar och nyanlända blandade.
Centrum för nyanlända, Ekerö. Vårterminen 2016. Svenska som andraspråk och
samhällskunskap

Språk
Svenska - Talar och skriver obehindrat. Räknar med att under vårterminen få godkänt på
årskurs nio-nivå samtidigt som jag läser svenska på gymnasienivå.
Engelska – Räknar med att under vårterminen få godkänt på årskurs nio-nivå samtidigt som
jag läser engelska på gymnasienivå.
Dari, hazargi och persiska (farsi) – Flytande i tal och skrift.

Referenser
Stina Jansson, vd Sjöskolan på Beckholmen, Stockholm, 08-661 09 09, stina@sjoskolan.se.
Katarina Lindeman Andersson, rektor Peabskolan, Solna, 072-533 36 15,
katarina.lindeman.andersson@peab.se.
Stefan Pettersson, god man, Ekerö, 0733-12 55 55, stefan.pettersson@lumano.se.

Om mig
Jag bor på i Skå i Ekerö kommun. Jag söker ett jobb som kan ge mig arbetstillstånd så att jag
får rätt att bo och jobba i Sverige.
Jag är född och uppvuxen i provinsen Ghazni i sydöstra Afghanistan. Där gick jag några år i
skola och lärde mig läsa och skriva på mitt modersmål hazargi och på dari som är ett av
Afghanistans officiella språk. Jag lärde mig också matematik. I Afghanistan får barn börja
jobba tidigt så jag har hjälpt till med handräckning, gå ärenden och varit fåraherde.
När jag 14 år angreps min familj av talibaner som trodde att min pappa och jag jobbade för
polisen. Familjen flydde och vi kom ifrån varandra. Jag åkte till Iran där jag jobbade ett tag
som plattsättare på ett bygge. Det var svårt att vara flykting i Iran så jag tvingades fly vidare.
Jag kom till Sverige i januari 2016 och fick bo på HVB i Stenhamra, Ekerö. På HVB hade jag
uppgift att städa gemensamma rum, badrum och kök. Nu bor jag hos en svensk familj.
Jag pluggar på bygg- och anläggning, Peabskolan i Solna. Min plan var att jobba några år
som snickare efter skolan, sedan komplettera på Komvux och sedan studera till byggingenjör.
Jag är intresserad av fotboll. Jag spelar med mina kompisar. FC Barcelona är favoriterna.
Jag får inte asyl och uppehållstillstånd. Det beror på att lagarna om asyl ändrats retroaktivt,
felaktigt uppskriven i ålder och lång handläggningstid. Jag är rädd för förföljelse om jag åker
tillbaka till Afghanistan.
Det enda sättet som jag kan få stanna i Sverige är om jag först utvisas och sedan kommer
tillbaka som arbetskraftsinvandrare. Det är därför som jag är som jag måste avbryta studierna
och jobba. Jag får hjälp med pappersarbetet för arbetstillstånd av min god man Stefan
Pettersson och föreningen Välkommen till Mälaröarna.

Hadi Josefi
Kontakta god man Stefan Pettersson 0733-12 55 55, stefan.pettersson@lumano.se för
kontaktuppgifter till Hadi.

