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Hej! Detta CV handlar om en hårt arbetande person, som brinner för att 

organisera, utbilda och tillhandahålla kvalitativ service. Mitt arbete är 

guidat av min törst för upptäckt och ständig förbättring. 

UTBILDNING 

8/2015 - 5/2017  |  Magisterexamen “Applied Ethology and Animal Biology” (Tillämpat 

Etologi och Biologi), Linköpings Universitet. 

Avhandling: "Effekter av ett doft- eller smakstimulus applicerat på en kalvnapp på 

sugbeteendet hos nyfödda mjölkkalvar". 

10/2013 - 4/2014  |  Praktikant i Laboratoriet för anatomi, histologi och embryologi 

Avdelningen för Veterinärmedicin, Aristoteliska Universitetet i Thessaloniki, Grekland. 

10/2007 - 10/2013  |  Veterinärexamen, Aristoteliska Universitetet i Thessaloniki, Grekland.  

9/2002 - 9/2007  |  Examen i Management Science (MS) och Teknologi 

Universitet för Ekonomi och Business i Aten, Grekland.  

Specialisering: Strategi och HRM (Human Resources Management) 

Avhandling: "Webbstandarder och e-lärande gränssnittsdesign: Applikation, effekter och 

uppgraderingar inom webbaserade läroverk".  

6/2002  |  Studentexamen 

YRKESERFARENHET 

VETERINÄR 

4/2017 - pågående  |  Veterinär, C&C Djurcenter, Nora 

Uppgifter: Allmänmedicin för sällskapsdjur, inriktning mot beteende. 

2/2017 - 3/2017  |  Volontär veterinärpraktik på C&C Djurcenter, Nora 

Uppgifter: Praktik inom allmänmedicin för sällskapsdjur. Nätbaserat journal- och 

debiteringssystem för kliniken. Grundläggande arbete i butiken (kassörska, foder, kosttillskott, 

produkter och tillbehör till hundar och katter). 
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6/2016 - 8/2016  |  Volontär veterinärpraktik på Vasen Gård, Nye 

Uppgifter: Rutin veterinärarbete hos mjölkkor, med särskild fokus på obstetrik och 

förlossningsassistans, postpartum sjukdomar, sårbehandling och allmän skötsel av nyfödda 

kalvar (sjukdomar, akutvård, utfodring m.m.). 

8/2014 - 7/2015  |  Veterinärpraktik på Fröstorps Mjölk AB, Ljung 

Uppgifter: Huvudansvarig i hälso- och sjukdomsledning hos nyfödda och unga kalvar, samt 

postpartum sjukdomar hos mjölkkor. Administratör för mjölkgårdens driftledningssystem. 

Daglig skötsel av nyfödda kalvar, mjölkning, manuellt arbete. 

 

KUNDTJÄNST – MANAGEMENT – IT 

3/2007 - 7/2014  |  Webbutveckling & administration för Avdelningen för 

Veterinärmedicin, Aristoteliska Universitetet i Thessaloniki 

Uppgifter: Volontär och professionell webbutveckling, innehållsadministration och 

underhållsarbete av hemsidan för avdelningen, samt hemsidorna för labb, konferenser och 

utbildningspersonalen. Assistans till tekniska problem gällande mjukvaror och datorunderhåll 

för utbildningspersonalen. Utbildningsassistent för informatikkursen (ett år). 

2010 - 2012  |  Webbutveckling & administration som egenföretagare 

Uppgifter: Volontär och professionell webbutveckling och administration för företag, 

organisationer och konferenser.  

10/2006 - 2/2007  |  Webbutveckling & administration för Avdelningen för 

Veterinärmedicin, Aristoteliska Universitetet i Thessaloniki 

Praktik för Universitetet för Ekonomi och Business i Aten, Grekland. 

Uppgifter: Webbutveckling och administration av de huvudsakliga och sekundära hemsidorna 

för avdelningen. Utbildningsassistent för informatikkursen. 

10/2004 - 3/2006  |  Kundtjänst på fotokopieringsföretag (Grekland) 

Uppgifter: Kassörska, kundtjänst, manuellt arbete, fotokopiering, övriga ärenden. 

IT-KUNSKAPER 

MJUKVAROR 

 Avancerat användande av Windows-miljö, grundläggande användande av Linux-miljö 

 Office Suite komponenter (Microsoft, OpenOffice, LibreOffice) 

 Bildbehandlingsprogram (Adobe Photoshop, GIMP) 

 Delaval DelPro Mjukvara - mjölkgårdsdriftledningssystem 
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 Vetmanager - nätbaserat journalsystem för veterinärer  

WEBB 

 Webbutveckling av statiska hemsidor i HTML, XHTML, CSS, och på Wordpress 

innehållshanteringssystem 

 Grundläggande redigering av Java, JavaScript, PHP, för underhåll av hemsidor 

 Specialisering i innehållshantering 

SPRÅKKUNSKAPER 

 Svenska – professionell yrkeskunskap 

 Engelska – flytande professionell yrkeskunskap 

 Grekiska – modersmål 

DELTAGANDE & PUBLIKATIONER 

 Malidaki, M., & Laska, M. (2018). Effects of an odor or taste stimulus applied to an artificial 

teat on the suckling behavior of newborn dairy calves. Journal of Animal Science and 

Technology, 60(1), 16. 

 Inbjuden talare på IVSA Thessaloniki Möte för Djurvälfärd, presentation med titel 

"Förbättrad välfärd hos lantbruksdjur - Tillämpningsexempel hos mjölkkor", 3/11/2016 

 Dairy Production and Management by The Pennsylvania State University on Coursera. 

Intygsdatum: den 16e augusti 2016. 

 Animal Behaviour by The University of Melbourne on Coursera. Intygsdatum: den 27e juli 

2015. 

 Animal Behaviour and Welfare by The University of Edinburgh on Coursera. Intygsdatum: 

den 16e mars 2015. 

 Presentation "Obstetriska fallstudier på honkatter" (M. Malidaki, H. N. Ververidis), Den 1:a 

Nationella Konferensen för Veterinärstudenter i Grekland, Thessaloniki 18-19/5/2013 

 Det 4:e Forumet för Medicin för Husdjur, HCAVS, Thessaloniki, Grekland 1-3/3/2013 

 Det 9:e Mötet för Veterinär Dermatologi "Den cytologiska undersökningen för 

diagnostisering av dermatologiska fall", HSVD, Thessaloniki, Grekland 24/11/2012 

 Utskriftskoordinator för Veterinärsveckan – maj 2011, Avdelningen för Veterinärmedicin,  

Aristoteliska Universitetet i Thessaloniki, Grekland. 

 Medlem i den organiserande kommittén, samt utskriftskoordinator under Det 1:a Mötet för 

Veterinärstudenter i Grekland, maj 2011, Thessaloniki. 
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 Medlem i den organiserande kommittén (webbansvarig) för AVA-mötet (Association of 

Veterinary Anaesthetists), Hösten 2010. 

INTRESSEN 

Amatörfotografi och teckning, artikelskrivning (webbadministration, veterinära ämnen), idéelt 

arbete. 

REFERENSER 

Referenser lämnas gärna på begäran. 

 


