
Alexandra Tapio
Computer Graphics Design
Student

Utbildning

2017 - pågående

2008 - 2011

Computer Graphics Design 

3D-grafik, animering, bildredigering. 

Yrgo, högre yrkesutbildning

Medieassistent, grafisk design. 

Design för tryck och web, inkluderade även film,

foto, typografi och källkritik.

Ålands Yrkesskola

Address

Vänortsgatan 4E 

43160, Mölndal

Phone

+46 70 447 65 44 

or 

+358 457 34 26 712

Email

alexandra.tapio@hotmail.com

Web

https://alexandratapio.wixsite.com/al

exandratapio 

Nationality

Finland

Anställningar

Språk Körkort

2016 - 2017

2014 - 2016

2014 - 2015

Barchef

Sertvitör, Bartender, 
värdinna.

Servitör/bartender

2012 - 2014

Servitör/bartender

Var med under uppstarten av restaurangen som 

hade premiär maj 2016. 

Ansvar utöver baren inkluderade även design 

av mat- och dryckesmenyer.

Restaurang Crowbar

Jag hade varierande ansvarsområden under 

min anställning. Främst för att jag stävade efter 

mer ansvar och för att jag lätt anpassar mig till 

olika roller. Hösten 2015 blev jag befordrad och 

fick tjänst som baransvarig och även som 

värdinna.

Brasserie Biljardpalatset 

Arbetade som servitör främst. Arbetet krävde 

god kunskap inom öl och intresset för dryck till 

mat växte.

Tjänstgjorde på fartyget under en 

sommarsäsong. Arbetade i café och bar. 

Restaurang 2112

Ansvarsområden innefattade ställföreträdare, 

bokningsansvarig, ansvarig över uppdateringar 

på Dino's hemsida och även ansvarig över 

design av mat- och dryckesmenyer.

Dino's bar & grill

2010

Servitör/bartender

M/S Eckerö, Eckerölinjen

Svenska - Modersmål 

Engelska - Tal, skrift  

B & C 

Arbetade som extra jämte skola och heltid 

under 1 års tid. Ansvarsområden innefattade 

handhavande av café och ansvar om 

karamellkungen.  

2007 - 2012

Kassör, varuplock, 
cafébiträde

K Supermarket Kantarellen

- En social, målmedveten, 

självgående tjej.  

Kommer ursprungligen från en ö, 

mitt i östersjön, Åland. 

Sedan jag var liten tycker jag inte 

om att höra "tjejer kan inte" eller 

"lilla gumman". Det kan vara det 

som lade grunden till att jag tog 

lastbilskörkort, hoppade fallskärm 

2 gånger och alltid strävar efter att 

göra bra ifrån mig.  


