SMIRRE KIRAX CV!
Personuppgifter.
Namn: Smirre Kirax
Personnummer: XXXXXX-XXXX
Adress: Pl xxxx ***** *****, 281 91 **********
Telefon: 0451-*** **
Mejl: smirre.fox@*****.com
Arbetslivserfarenhet.
1991-1993 Bilverkstad/Möbelsnickeri på Röingegården.
1994-1995 Sommarjobb på Börjes Handelsträdgård.
1996 Sommarjobb på Ulf´s föräldrars gård.
Hösten 1996 Samhall.
1997-1999 Bilrekonditionering på SIVO.
2009-2012 Rävninge hundpensionat.
Utbildning.
1986-1991 Dammsdal – Internat grundsärskola i Vingåker.
1993-1996 Norrängsskolan särgymnasium – inriktning naturbruk förlagt på Lantan i Önnestad.
2000-2004 Komvux, läst upp gymnasiebehörighet i Religion, Historia och Natur samt läst en del data.
2004 Webbdesign Norra Station.
2005-2007 Allmän kurs Önnestads Folkhögsskola.
2007-2009 IT-linjen Furuboda Folkhögsskola.
2012 T4 Vux.

Datorkuskaper.
Är van att använda Internet och är aktiv på Second Life samt på communitys som SveaFur
http://sveafur.se/forum/ och har blogg http://smirre.bloggo.nu/ samt har hemsida
https://sites.google.com/site/smirreonline/ och har FA
http://www.furaffinity.net/user/smirre
Jag är van att jobba i Office och kan en del i CS3 samt videostudio 12 och Moviemaker. Är
bra på fotografering och videofilmning. Kan grunderna i Web och lite html-programering.
Har Facebook också! http://www.facebook.com/smirre.kirax
Är duktig i spel som DeltaForce-spelen och Call of Duty samt spelar en del annat, är skicklig
som sniper och pilot.
Övriga meriter.
Har körkort för traktor och kan köra traktor och diverse maskiner, kan skjuta och hantera vapen
också. Har varit aktiv i Hässleholms flygklubb 1992-1996 och kan flyga segelplan och små enmotoriga
plan. Kan även köra bil men är av med körtillståndet pga min psykiska ohälsa som jag har periodvis.

Språk.
Talar svenska bra och kan lite engelska. Skriver engelska bättre än jag talar. Kan några ord och fraser
på japanska.
Intressen, Familj och fritid.
Aktiv i subkulturen Furry Fandom och har en del vänner där, lägger mycket av min tid på Internet och
är engagerad i djurrätt och dylikt. Är intresserad av teknik, vetenskap och militära saker som
stridsflygplan i synnerhet. Gillar att spela krigsspel och kolla på krigsfilmer. Åker till F-10 ibland och
flyger JAS-39 Gripen i simulator. Är intresserad av Japan och shintoismen och besökte Japan under
våren 2012. Är också intresserad av indianer och deras kultur. Tycker om rockmusik och rave samt
trance.
Bor med min moder och mina två katter i ett stort hus på landet utanför Hässleholm.

Övrig information.
Jag har Aspergers Syndrom och AD/HD och har en assistent vid min sida för att klara av min vardag
samt har en del psykiska och sociala problem med förföljelsekänslor och paranoja som gör att jag
inte alltid kan prestera mitt bästa och på hösten och vintern brukar jag gå in i depression men på
våren och sommaren så funkar jag som bäst.

