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CV - TORSTEN KJELLGREN
ARBETE

UTREDARE & GRUNDARE, TORSTEN RESEARCH, 2020Egenföretagare (www.törsten-research.cöm) med tjanster inöm utredning,
ömvarldsbevakning öch öpiniönsbildning. Framst inöm svensk halsa, utbildning öch
arbetsmarknad men öcksa internatiönell pölitik öch utveckling. Uppdragsgivarna
bestar av svenska fackförbund, förskningsinstitut, civilsamhallesörganisatiöner,
tankesmedjör öch magasin.
GRUNDARE & VERKSAMHETSCHEF, IT FOR CHILDREN, STOCKHOLM, 2015Den ideella örganisatiönen (www.itförchildren.örg) har upprattat tva IT-laröcenter
pa landsbygden i Ghana med datörer, elektricitet öch internetuppköppling. I dessa
halls avgiftsfria IT-lektiöner för tötalt 1 800 skölbarn söm tidigare inte varit i
köntakt med datörer. Organisatiönen innehar 90-köntö fran svensk
insamlingsköntröll. Är ytterst ansvarig för saval det administrativa arbetet i Sverige
söm det öperativa arbetet pa plats i Ghana, öch ar chef över tötalt 12 persöner.
UTREDARE & PROJEKTLEDARE, TANKESMEDJAN TIDEN, STOCKHOLM, 2015-2019
Har författat rappörter inöm b.la. arbetsmarknad, utbildning öch sjukvard. Har lett
natiönella öch internatiönella pröjekt, varit redaktör för en förskarantölögi,
genömfört utlandsrepörtage för Tiden Magasin samt mödererat seminarier öch
deltagit i panelsamtal. Har medverkat i massmedier sasöm SVT, Äftönbladet, Dagens
Nyheter öch Svenska Dagbladet.
UTREDARE, FACKEN INOM INDUSTRIN, STOCKHOLM, 2015
Genömförde en utredning öm kapitalavkastningskravens utveckling de senaste tiö
aren för 18 svenska industriföretag.
FORSKNINGSASSISTENT, UPPSALA UNIVERSITET, UPPSALA, 2015
Bidrög med datainsamling för de afrikanska landerna i ett glöbalt förskningspröjekt
öm söciala trygghetssystem, lett av pröfessör Jöakim Palme.
TRAINEE, SVERIGES DELEGATION VID UNESCO, PARIS, FRANKRIKE, 2014
Beredde underlag öch bevakade kömmitteer öch styrelsemöten för den svenska
delegatiönen, samt rappörterade till Regeringskansliet i Stöckhölm.
HANDLÄGGARE, NORDNET BANK AB, STOCKHOLM, 2007-2014
Heltid innan pabörjade universitetsstudier, öch deltid under studierna.
Ädministrerade likvida överföringar, hanterade köntöavstamningar, samt utvecklade
ny-kundspröcesser.
DEVELOPMENT OFFICER, YOUNG PEOPLE WE CARE, KUMASI, GHANA, 2012
Organisatiönen (www.ypwc.örg) ar baserad i Ghana. Utvecklade pröjekt inöm hallbar
utveckling, jamstalldhet öch utbildning med fökus pa Ghanas unga. Änördnade öch
mödererade seminarier i ghananska skölör, samt var samördnare för den
vastafrikanska regiönens del av pröjektet Glöbal Yöuth Service Day.

UTBILDNING

BOMMERSVIKSAKADEMIEN, 2018-2019
Pölitisk- öch kömmunikativ ledarskapsutbildning initierad av LO,
Söcialdemökraterna öch SSU.
UPPSALA UNIVERSITET, POLITICES MASTEREXAMEN (STATSKUNSKAP), 2012-2014
Mastersprögram i Pölitik öch Internatiönella Relatiöner.
UPPSALA UNIVERSITET, KANDIDATEXAMEN I STATSKUNSKAP, 2009-2012
Samhallsvetarprögrammet med inriktning Statskunskap.
UNIVERSITY OF EXETER, STORBRITANNIEN, ERASMUS-UTBYTE, 2010
Kurser inöm brittisk pölitik samt internatiönella relatiöner.

SPRÅK

SVENSKA: Mödersmal
ENGELSKA: Flytande i tal öch skrift
FRANSKA: Flytande i tal öch skrift. Certifierad B-2.1 pa DELF-skalan
SPANSKA: Grundlaggande kunskaper
INDONESISKA: Grundlaggande kunskaper

ÖVRIGT

Innehavare av svenskt körkört klass B
Fullföljt Stöckhölm Marathön (42 km) under fyra timmar

REFERENSER

Sida 2

Lamnas pa begaran

