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Curriculum Vitae 

 

 

 

 

Utbildning_______________________________________________________ 
 

Aug 2010- Masterprogram i bioentreprenörskap 

Juni 2012 120 hp, Karolinska Institutet, Stockholm 

 

Aug 2007 –  Kandidatprogram i biomedicin 

Juni 2010 180 hp, Karolinska Institutet, Stockholm  

   

Aug 2006 –  Biologi, grundkurs 

Juli 2007  66 hp, Stockholms Universitet 

     

Aug 2010- Populärvetenskaplig kommunikation, kurs 

Dec 2010 7,5 hp, Karolinska Institutet  

 

Utvald arbetslivserfarenhet_________________________________________ 
 

Juni 2012  SwedenBIO, investerarprojekt 

 I samarbete med Stockholm Business Region Development, ansvarig för att 

väcka intresse/samla in information för databasen Neopitch hos svenska life 

science bolag som ska hjälpa dem nå ut till internationella investerare. 

Utmaningen var att gå igenom bruset och få intresse för värdet i deltagandet.  

 

Nov 2011-  Swedish Orphan Biovitrum, praktik 

Dec 2011  6 veckors heltidspraktik på Marketing & Sales med ett 

marknadsföringsprojekt för ett nytt läkemedel. Lärde mig sätta 

vetenskapliga fakta i relation till kommersiella perspektiv.  

 

Juni 2011-  Karolinska Institutet, Innovationskontoret, projektassistent 

Sep 2011 Sommar-och extrajobb kring kartläggande av riskkapitalister och 

affärsänglar inom life science i Skandinavien. Både desktop-research och 

telefon. Lärde mig söka information, bearbeta och bygga en relevant databas 

i Excel som kunde levereras till kontoret.  

 

Juni 2011- Karolinska Institutet, mentor för Amgen-stipendiater 

Aug 2011 En av två mentorer som var kontaktperson för 25 internationella studenter 

över sommaren. Ansvarig för sociala aktiviteter och krävde att koordinera 

projekt såsom utflykter, kick-off med övernattning och avslutningsmiddag.  

 

Okt 2010-  StudyBuddy AB, läxhjälp/lärare 

närvarande Extrajobb innefattande läxhjälp till elev i grundskolan, bl.a. NO, matte, 

engelska, studieteknik. Lärare på intensivkurser i matte, ansvarig för grupp 

på 10-20 elever. Kräver pedagogisk förståelse, kunna förklara och anpassa 

min kunskap, samt planera och implementera undervisning.    

 

Juli 2010-  Karolinska Sjukhuset, forskningsadministratör  

Aug 2010  Sommarjobb på Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Centrum för 

Psykiatrifroskning. Byggde databaser med forskningsresultat. Lärde mig 

noggrannhet, att jobba i Excel samt SPSS (statistikprogram).  

 

Telefon: + 46 (0)736 53 27 93 

E-mail: winberg.madeleine@gmail.com 

Födelsedatum: 1987-05-02 
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Jan 2008 –  Premium Group, VD/Back office assistant   

Feb 2009  Extra- och sommarjobb inom telemarketing, B2C och B2B. Levererade 

analytiska och statistiska rapporter, hanterade kunddatabaser och skrev 

offerter. Administrativt ansvarig för ett uppstartsprojekt på B2B sidan. 

 

2002 – 2010  Olika sommar-och extrajobb t.ex. på Academic Work, SeaScape Tours 

och Skansen.  

 

  

Utvalt ideellt arbete                                 _____________________  
 

Maj 2011- Vice ordförande BioN – the Biomedicine Network 

Maj 2012  Ideell förening för studenter och alumner från KI som syftar till att främja 

karriärvägar. Officiellt ansvarig för externa relationer. Event under året drivs 

i projektform där jag bl.a. varit ansvarig för sponsorer och talare. Lärt mig 

jobba i grupp, koordinera, anpassningsförmåga innan och under ett event.   

 

Aug 2011 och Funktionär på BiotechBuilders 

Aug 2012 Non-profit event som skapar möten mellan ledare inom life science.  

 

Aug 2009 –   Studentrepresentant i programnämnden för biomedicinprogrammen 

Aug 2011 Uppgift att företräda studenternas intressen i programnämnden.   

 

Okt 2009 –   Nobel Night Cap 2009, den officiella efterfesten till Nobelbanketten 

Dec 2010   Deltagare i en projektgrupp ansvarig för en av festlokalerna, inom denna 

grupp organisatoriskt ansvarig för mat & dryck.  

 

Aug 2008 och Medlem i mottagningskommittén för Medicinska Föreningen  

Aug 2009   Fadderskap för nya kandidatstudenter och organisering av ett 

introduktionsinternat. Ansvarig för sociala aktiviteter samt gästföreläsare.  
 

Övrigt________      ______________________________________________ 
 

Språk Svenska – modersmål  

 Engelska – flytande 

 Franska – måttligt (gymnasienivå) 

  

IT Behärskar Microsoft Office, Photoshop, STATA, SPSS 

  

Körkort  B-körkort 

 

Annat Antagen till en 2-dagars workshop med SPConsulting, “Consulting and 

Professional Skills Seminar.” 10-11 Mars 2012.  

  

Intressen________________________________________________________ 
 

 Löpning och gym      Vänner och familj 

 Träning, mat och hälsa  Baka 

 Ridning     Resa 

 Läsa och skriva 

  

Referenser_______________________________________________________ 

 
Lämnas vid förfrågan 


