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PERSONUPPGIFTER
Fullständigt namn: Jonas Petter Donner
Födelsedatum: 7 augusti 1978 i Mariehamn, Åland
UTBILDNING
Akademisk examen:

EKONOMIE MAGISTEREXAMEN, mars 2005.

Vt. 1998 – ht. 2004

UPPSALA UNIVERSITET, Uppsala
Ekonomprogrammet, allmän internationell inriktning, 160 poäng.
Huvudämne: Företagsekonomi, marknadsföring.
Examensarbeten med inriktning mot varumärkeshantering:
Magisteruppsats, 2003-01-25, 10 poäng, betyg: VG.
Kandidatuppsats, 2002-11-18, 10 poäng, betyg: VG.
(Examensarbeten tillgängliga på www.donner.se/)

Ht. 2003

UNIVERSITY OF ANTWERP, Belgien
ERASMUS-utbytesstudent under höstterminen 2003.
Marknadsföringskurser på C- och D-nivå motsvarande 17 poäng.

Maj 2003

MARKNADSFÖRENINGEN I STOCKHOLM / ESSEN INTERNATIONAL AB,
deltagit i utbildningen: ”Konsten att skapa starka varumärken”.

Ht. 2000

UNIVERSITY OF ST ANDREWS, Skottland
ERASMUS-utbytesstudent under höstterminen 2000.
Managementkurser på C- och D-nivå motsvarande 25 poäng.

Ht. 1997

UPPSALA UNIVERSITET, Uppsala
Datavetenskapligt program, en termin.

Ht. 1994 – vt. 1997

ÅLANDS LYCEUM, Mariehamn, Åland
Studentexamen efter treårigt teoretiskt gymnasium.

ARBETSLIVSERFARENHET

____________

April – aug 2005

BACKOFFICEASSISTENT, Ålandsbanken ABP, Mariehamn, Åland
Arbetsuppgifter: Backofficeadministration för bankens börshandel
och valutadealing.
Erfarenheter: Praktisk erfarenhet av system och administration för
bankens kapitalmarknadsprodukter.

April – aug 2004
Juni – aug 2003
April – aug 2002

FINANSIERINGSASSISTENT, Ålandsbanken ABP,
Avdelningen för kundrådgivning, Mariehamn, Åland.
Arbetsuppgifter: Förberedelse och uppgörande av handlingar för
olika former av kreditarrangemang, placeringstjänster och juridiska
ärenden. Dels i samråd med finansierings- och placeringsspecialister
samt dels expediering direkt mot kunder vid disk och per telefon.
Erfarenheter: Flexibilitet och förmåga att hantera flera
arbetsuppgifter samtidigt. Bred insikt i bankvärldens olika
verksamhetsområden. Kundkontakt både vid disk och per telefon.
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Sept 2001 – mars 2002

TENNISTRÄNARE, Uppsala Studenters IF, Uppsala.
Tennistränare för juniorer, en dag i veckan under ett läsår.

Juni – aug 2001

MARKNADSUNDERSÖKARE, Museibyrån i Kastelholm, Åland.
Marknadsundersökning i syfte att utvärdera Kastelholms slott och
omgivande fornminnesområde som turistmål.
Arbetsuppgifter: Planering, implementering och utvärdering av en
enkätundersökning på svenska, finska och engelska. Presentation
av undersökningen för den museala ledningen och media.
Erfarenheter: Arbete i projektform. Självständigt arbete och ansvar
från planering till utvärdering. Presentation på presskonferens för
lokala tidningar och radio. Enkätutformning och bemötande av
respondenter på tre språk.

Juni – aug 2000

INTERN REVISION OCH KONTROLL, Viking Line Marketing AB OY,
Mariehamn, Åland.
Arbetsuppgifter: Kontroll av redovisningar från biljettförsäljning och
Incheckning. Utskrift och uppföljning av rättelsebrev. Förmedling av
redovisningsmaterialet till fakturering, bokföring och intern
avräkning. Handhavande av databaserat reskontrasystem.
Systematisk arkivering.

Juni – aug 1999

TULLVAKTSPRAKTIKANT, Mariehamns distriktstullkammare, Åland.
Arbetsuppgifter: Kontroll av in- och utresande till och från Åland.
Hantering av import och exporthandlingar på svenska, finska och
engelska.

SPRÅKKUNSKAPER
ENGELSKA: Mycket goda kunskaper i både tal och skrift efter studier
på engelska vid University of St Andrews i Skottland och University
of Antwerp i Belgien.
Fackspråklig kurs i Engelska med ekonomisk inriktning vid Uppsala
universitet, 10p, betyg: VG
FINSKA: Grundläggande kunskaper efter studier på grundskole- och
gymnasienivå.
NEDERLÄNDSKA: Grundkurs i Nederländska vid University of Antwerp,
samt vistelse i flamländska Antwerpen under en termin.
TYSKA: Grundläggande kunskaper efter studier på gymnasienivå.
DATORKUNSKAPER
Mycket god datorvana, behärskar Office-paketet samt enklare
webbsideprogrammering. Privat intresse för datorer och
anser mig ha lätt för att lära mig nya program och system.
ÖVRIGT
Startade under hösten 2004 tillsammans med två vänner ett
aktiebolag för handel med värdepapper samt golfarrangemang.
Innehar personbilskörkort (klass B) och tillgång till bil.
Fritidsintressen: Golf, Racketsporter.
Referenser lämnas på begäran.
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