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MERITFÖRTECKNING 

 

 

Arbetsmål 

Jag söker en utmanande position i en professionell arbetsmiljö som skulle hjälpa mig att 

utveckla nya färdigheter och utöka mina tankegångar för att utnyttja min utbildning och 

erfarenhet för utvecklingen av denna bransch. 

 

Sök ord 

-HR asis.      - Kontinuerlig förbättring.     - Projektplanering och ledning.  

- Kostnadsreduktion.   - Kvalitetssäkring.    -Felsökning / Problemlösning.  

- Beslutstagare.    -Tagbar och snabb lärare -Teambuilding & Supervision.  

 - Flerspråkig. 

 

Motaz AbuHelal (890214) 

Jag har en magisterexamen i tandteknik från Kuba som översatts och godkänts av UHR 2018               

och 2014 tog jag examen från Universitetet för medicinska vetenskaper i Ciego de Avila, Kuba,               

med en kandidatexamen i specialteknik för tandteknik för hälsoteknik. 

 



Ambitioner  

Enligt min mening är tänder en av de viktigaste delarna av människokroppen. Det visar              

vem du är och jag vill vara med och hjälpa människor att göra det bästa av sig själva. Jag vill                    

göra ett leende så naturligt att man inte kan se någon skillnad. 

Personlighetsdrag 

Jag är en lojal person som verkligen gör en insats i mitt jobb. Jag trivs med utmaningar                 

eftersom det är när jag utnyttjar min träning så bra som möjligt. Jag inser att genom att                 

använda min kunskap i ett team utvecklas jag och det är viktigt för mig att dela och lära av                   

varandra. Min omgivning skulle säga att jag är en disciplinär arbetare som tar ansvar från               

början till slut. 

 

Utbildning 

 

2018                                         Magisterexamen i Tandtekniker 

2017                                        Starta Fast Track för start Företag / Sverige 

2009 - 2014                          Kandidatexamen Hälso-Teknik, Universitetet för  medicinsk  

                                                   vetenskap i Ciego de Avila -Kuba 

2008 - 2009                          Spanska språktest, Universitetsgrenen av medicinsk 

                                                   vetenskaper, Sagua la Grande Villa Clara-Kuba. 

 

2005-2007                         Gymnasieutbildning, Hisham Bin Abedalmalik, Jericho Palestina. 

 

Alla klasser på Kuba lärdes på engelska och spanska. Möjligheten till språkbad var något              
som inte bara utvecklat mina språkkunskaper, men också mitt självförtroende att prata            
språken. Dessa två erfarenheter var roliga men mest av allt var de utbildningsmöjligheter             
som har tjänat mig bra både i mitt personliga liv och i skolmiljöer. 

 

 



Avhandling 

 

Våren 2014                          uppsats i hälsovetenskaplig praxis 

Vår 2013                               Avhandling i behandling av temporomandibulära sjukdomar 

Våren 2011                          avhandling i flyttbar partiell protes 

Vårt 2009                              Avhandling i biologiska agenter 

Studentundervisning inom hälso teknikprogrammet 

2013 Jag lärde mig en kurs i implantat som lärarassistent. Undervisning som en del av ditt                

program är enligt min mening idealisk för att fördjupa din egen kunskap inom området. Jag               

lärde också en kurs 2012 om fast och flyttbar protes. Ovanför lärde jag mig spanska för                

utbytesstudenter. 

 

Arbetserfarenhet 

 

2017 -                Allt recond / Göteborg. 

2016 -2017      Ditec Kungälv / Göteborg. 

2008-2014:     Koordinator, Planering, Representant och Ledning. 

2014 - 2016     Hälsoministeriet -Kuba. 

2007 - 2008     Administrator's First Step Company - Palestina 

 

Språkkunskaper 

Arabiska - flytande / modersmål 

Spanska - flytande / avancerad kunskap på talat och skriftligt språk 

Engelska - Flytande / Avancerad kunskap på talat och skrivet språk 

Svenska -god kommunikation. 

 

Datorfärdigheter 

God kunskap om Microsoft Office (Word, Powerpoint,Exc). 

 


