Hej!
Jag heter Carolina Halvarsson och tänkte berätta lite om mig själv och vad jag har
gjort tidigare i förhoppning att du hör av dig till mig när du söker folk till din fäbod i
sommar.
Först vill jag berätta att jobba på en fäbodvall är en dröm som jag har haft i många år
och det är i sommar jag verkligen vill få den uppfylld!
Jag är uppvuxen på en mjölkgård 2 mil norr om Hudiksvall och har alltid varit
intresserad av djur och natur. Jag har alltid varit säker på vad jag vill göra och djur
och människor är alltid med i den bilden.
Mellan oktober 2010 och april 2011 bodde och jobbade jag på ett jordbruk med
mjölkgetter i Nya Zeeland, där mina arbetsuppgifter var allt ifrån att mata och ta hand
om killingar, mjölka getterna 2 ggr om dagen, utfodring, stängsling och göra rent på
gården till att vara med i getost fabriken och hjälpa till med ost tillverkningen. Jag var
även med på turistrundvisning och hjälpte till på olika marknader där dom sålde
getosten.
Jag har också jobbat hemma på mina föräldrars gård på somrarna
då jag mjölkat kossorna och tagit hand om kalvarna.
Jag har även hand om gräsklippningen vid en fastighet i byn.
Håller också på med hällbröd, jag och min bästa kompis har bakat
och sålt till folk i byn och på marknader i ca 3 års tid. Jag gör även
ostkaka och har de till försäljning, med det är mest på
vinterhalvåret och fram till jul och sedan till påsk.
Jag har även flera års erfarenhet av service och kassa arbeten igenom först Mc
Donalds i 2½ år och sedan ICA i 3 år.
Jag har en Springer spaniel hund som till sommarsäsongen kommer
vara 8 månader gammal. Hon är min lilla ögonsten och hon är med
mig överallt.
Som du kanske märker så har jag djur och natur och allt som har
med landet att göra väldigt nära hjärtat så jag hoppas verkligen att
när du börjar fundera på att anställa nån att du har mig i tanken.
Har från och med första juni sagt upp mig ifrån alla jobb och tänker
gå helhjärtat in i fäbodlivet.
Har du några frågor så hör gärna av dig.
Carolina Halvarsson
Stamnäs 16
824 94 Hudiksvall
073-8162210
Carolina.Halvarsson@live.se

