Roza Sarrafian
Jag älskar att coacha och samtala. I mitt möte med mina medmänniskor älskar jag att lyfta fram deras fina
sidor och jag är genuint intresserad av världen. Vidare ses jag som en öppen person som har lätt för att lära
sig nya saker och anpassa sig till nya omständigheter. Söker nu efter en plats där mina gåvor kan komma så
många som möjligt till nytta.

Arbetslivserfarenhet
Personligt
Coach
Presence (Egenföretagare), Stockholm

Namn
Roza Sarrafian

sep 2019 - Nuvarande

Tillsammans med en annan coach arbetar jag med att stödja och utveckla individer, företag och samhälle.
Vi erbjuder samtalsstöd, coachning, utbildning, inspiration, vägledning, rehabilitering, omställning och
friskvård.

Adress
Dannemoragatan 6
113 44 Stockholm
Telefonnummer
0768786915
E-post
rozasarrafian@hotmail.com

Kursrådgivare och säljare
Blendow Group AB, Stockholm

Hjälpte människor och företag att finna relevanta kurser inom områden som juridik, ekonomi och HR.

Projektledare, säljare och marknadsförare
Svenska farmaceutakuten AB, Stockholm

Intressen
Vandring, yoga, dans, andliga
kurser, resor och människor.

Kompetens

2015 - 2016

2014 - 2015

Jag lanserade ett nytt varumärke från New York till svenska marknaden och svenska butiker, bland annat
NK.

Marknadsförare och säljare
Webforum, Stockholm

2013 - 2014

Marknadsföring och försäljning av projektledningstjänsten Webforum till olika företag.
Inspirera och engagera
Skapa trygghet, tillit och gemenskap

Säljare, projektledare och strateg
Moonlit AB, Stockholm

Utmana och ge mod

Arbetade med olika marknadsföring och försäljningsuppdrag åt Moonlit.

Motivera
Lyssna

Marknadsföring och försäljning
Coachhuset, Stockholm

Ställa rätta frågor

Marknadsföring av coachutbildningen i sociala medier, tidningar och bloggar etc.

Språk

Marketing Manager- Global Markets & Inside Sales
Projectplace International AB, Stockholm

Persiska

Modersmål

Svenska

Modersmål

Engelska

Flytande

Tyska
Spanska

2013 - 2013

2013 - 2013

2007 - 2012

Sedan 2007 arbetade jag på Projectplace, senast i rollen som Marketing Manager‑ Global Markets & Inside
Sales, där jag deltog jag i ett globalt, strategiskt och taktiskt arbete med sju olika marknader. Mitt ansvar
omfattade marknadsföring, PR, evenemang, sociala medier och kundkommunikation. Positionen krävde
ett nära samarbete med försäljning och hade en stark resultat‑och lead‑fokus.
Under dessa fem år arbetade jag med både försäljning, coachning samt marknadsföring. Mer konkret har
detta innefattat att coacha och leda det internationella telemarketing‑teamet att uppfylla säljmål, utveckla
och implementera landningssidor för att nå olika kundsegment, hantera leads och kontakter, skapa och
vidareutveckla processer för att kunna välja ut och kategorisera de bästa affärsmöjligheterna. Jag har
också arbetat med att bygga upp en ökad webbnärvaro mot vår huvudmålgrupp och drev trafik till vår
webbsida. Jag tog även fram kunskapsrelaterad information för webben och våra kampanjer.

Affärsutveckling, strategi och coachning
Egenföretagare, Hong Kong och Shenzhen

2004 - 2006

Skapat och marknadsfört en "coffee table book" till 5 stjärniga hotell i Hong Kong. Coachat anställda och
ledning på företag i Hong Kong. Undervisat i engelska i Shenzhen.

Konsult

2004 - 2004

Haninge Kommun, Stockholm
Under ett par månader hade jag ett konsultuppdrag för Haninge kommun, som innebar att jag ledde ett
projekt med följande målbeskrivning: ”Besöksnäringens behov och utvecklingspotential i Haninge och
Nynäshamns kommun ‐ kartläggning och utvecklingsidéer efter intervjuundersökning”.

Konsult
Hellman & Partners, Stockholm

2002 - 2004

Parallellt med mitt arbete som forskningsassist hade jag ett konsultuppdrag för Hellman & Partners och var
ansvarig för turismrapporter för tidningen Travel News.

Forskningsassistent
Södertörns högskola, Stockholm

2002 - 2004

Forskningsassistent på Södertörns högskola för projektet: ”Storstadsbesökare ‐ en statistisk undersökning
av Stockholm med jämförelser”.

Högskoleadjunkt
Södertörns högskola, Stockholm

2001 - 2004

Vid Södertörns högskola var jag högskoleadjunkt i företagsekonomi och undervisade i ämnena
marknadsföring, marknadskommunikation, turistföretaget samt turismfakta.

Kontorist
Postgirot, Stockholm

1996 - 2001

Under åren 1996‑2001 hade jag sommararbeten vid Postgirot Bank, som kontorist och i kundtjänst.

Utbildningar och Kvalifikationer
Filkand i psykologi
Stockholms universitet, Stockholm

2016 - 2018

ICF diplomerad coach
Coachhuset/Coachville, Stockholm

2013 - 2013

Diploma, customer Marketing Communication
Berghs school of communication, Stockholm

2011 - 2011

Grafisk formgivning
Folkuniversitetet

2002 - 2002

Civilekonom och filosofie magisterexamen på
Entreprenörsprogrammet med huvudämnet företagsekonomi
Södertörns högskola, Stockholm

1997 - 2002

Cambridge och Toefl examen
Frances King School of English, London

1996 - 1997

Studier i religionsvetenskap 40 poäng
Umeå universitet, Umeå

1995 - 1996

Samhällsvetenskapligt program
Jakobsbergs gymnasium, Stockholm

1992 - 1995

Referenser
Referenser lämnas på begäran.

