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Christoffer Wallberg CV                     

UTBILDNING & MERITER 

2018 – PÅGÅENDE | DESIGNTEKNIK/SURFACE DESIGN - YRGO 

· Designsystem A+B 

· Konstruktion  

· Designprocessen 

· Designpresentation 

· Entreprenörsskap 

· Visualisering 

 2016-2017 | HERMODS 

· Digitalt Skapande  

· Gränssnittsdesign 

· Hållbart samhällsbyggande 

· Datorteknik 

· Matematik 3C 

 

 2010 | FALKENBERGS GYMNASIESKOLA  

· Naturvetenskapliga linjen 3 år  

  

 

  

 ÖVRIGT & MERITER 

· Vice Ordförande BRF Eklandagatan 14 (Göteborg 2017-pågående) 

· Oracle m.fl. (Gothia Towers/ Upper House, Göteborg, 2016-2018) 

· Micros, Opera, Oracle + Microsoft (Radisson, Trysil, 2015) 

· Första-Hjälpen, HLR och defibrillator (Trysil, 2014) 

· Säljkurs via Radisson Blu/Park Inn +”Yes I can!”+”Responsible Business” (Trysil, Norge, 2013-2014) 

· Serveringsbehörig enligt Norsk lag. (Trysil, 2013)  

· Truckkörtkort (Blåkläder AB, 2011) 

· Harry´s Akademi (Ullared, Karlstad, 2005-2010) 

· Jägarexamen (2013)  

· B-körkort (2009) 

https://se.linkedin.com/in/christoffer-wallberg-2b4ab167
https://www.instagram.com/designoone/?hl=sv
https://www.instagram.com/nooneauto/?hl=sv


Christoffer Wallberg 
 

Christoffer Wallberg  

FRONT OFFICE AGENT | GOTHIA TOWERS / UPPER HOUSE  |  2016-2019 

· Ca ett år i Guest Service (Conciergie) för att säkerställa nöjda gäster samt sköta parkeringsservice och tekniska 

åtgärder. 

· Därefter i reception, främst nattarbete där team på 3 personer är totalt ansvariga för allt mellan kl. 23-07 

inkluderande en mängd administriva uppgifter såsom faktureringar, allokeringar, hantering av flygbolag, 

bokningsystem, kassasystem samt säkerhetssystemsansvariga 

AVDELNINGSANSVARIG | PARK INN MOUNTAIN RESORT TRYSIL | 2013-2015 

· Under två säsonger här har jag haft ansvaret över avdelningen Kubben, dvs hotellets lobby, med dess bar och ca 

75 sittplatser, kant i kant med receptionen, huvudentrén och en skidbutik. Ansvarig för drift av baren, 

marknadsföring, uppnå försäljningsmål, produktbeställningar, budget, inventering, personalutbildning, coaching, 

events, konferenser. 

· Under min tid här blev jag bl.a. utvald till ”Employee of the month” (januari 2015), hotellet fick pris som bästa 

familje/fjäll-hotell i Norge. Vi erhöll också ”Travellers´ Choice Award” via Tripadvisor, och ”Award of Excellence” 

från Booking.com. Jag slog 11 av 12 högt satta försäljningsmål av hotelledningen, och ökade det totala 

dagssäljrekordet med ca 150 %.  

BUTIK- OCH LAGER-MEDARBETARE| GEKÅS | 2011-2012 SAMT 2015-2016 

· Gekås AB i Ullared är ett världsfenomen i Falkenbergs kommun och räknas som världens största varuhus. Det är 

ett av Sveriges mest besökta resmål med över 30 000 besökare på en och samma dag under samma tak. 

Försäljningsrekorden kom år efter år och då bjöds vi i personalen alltid på tårta (dagsförsäljningsrekord 2018  är 

40,2  miljoner SEK. Samma år besökte 4,8 miljoner kunder Gekås och handlade för 5,4 miljarder.) 

· Jag har arbetat på belysningsavdelningen samt dam-jack-avdelningen. Främst gällde det att hjälpa kunder hitta 

produkter samt att fylla på dessa i butiken. Hade även hand om lagerhantering och leveransmottagning. 

BARTENDER/HOVMÄSTARE/SERVITÖR | HARRY´S | 2003-2011 

· Det var här jag hade mitt absolut första sommarjobb och fortsatte sedan att utvecklas här under många år. Det 

började med att man diskade, plockade bord m.m 13 år gammal. Redan vid 16 års ålder var jag hovmästare och 

företaget började investera i mig genom att skicka mig på Harrys Akademi i Karlstad där jag bl.a. erhöll 

bartenderdiplom och flertalet utbildningar i Harrys service policy. 

TRUCKFÖRARE/LAGERMEDARBETARE| STUDENT CONSULTING | 2013 

· Självständigt arbete med plocktruck. Högt tempo och varierande produktordrar som man ansvarade för att få 

packade och skickade. 

MONTÖR/ETABLERINGSANSVARIG | KOSMONAUT EVENTS | 2014 

· Ett kortare uppdrag där vi med lastbil körde runt i norra sverige och satte upp specialgjorda radioinformations-

hyttor inför valåret på tågstationer.  

ÖVRIGT 

· Praktik på  Blåkläders fabrik med handledning av den verkställande direktören och ledningen. Fick delta i och lära 

mig alla avdelningar, lärande främst i produktion och logistik. Skedde i samband med  4,5 månaders resande i 

Sydost-Asien (1vecka, 2012, Ho-Chi-Minh, Vietnamn)  

· Samarbetat nära med ägarna för evenemanget West Coast House Festival, med organisation, marknadsföring, 

försäljning (2011, 2012, Falkenberg). Assisterat huvudsponsorn Blåkläder AB, för festivalen Metaltown, reklam och 

annonsering (2011, Göteborg), försäljare på festivalen Pier Pressure (2009, Göteborg).  

· Huvudansvarig för Ullareds freestylepark 2016 


