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ARBETSLIVSERFARENHET  
� Kultur och projektledning

Jag har arbetat som projektledare
av att ha kontakt med myndigheter, studieförbund 
 
Festivalproducent/projektledare, Uppsala Fotofestival, frilans
Produktion av ett internationellt kulturevenemang. 
offentlig sektor såsom Uppsala kommun
leder vi en festivalgrupp och en volontärgrupp.  
Jag ansvarar för marknadsföring och relationsbyggande. Jag tar kontakt på mejl och telefon med nya och gamla 
samarbetspartner samt blivande besökare till eveneman
föreläsare och företagsledare med
program och statistik samt budget
 
Administratör och programansvarig
Jag skötte föreningens administration och 
medlemmar och öka samarbetet med den privata oc
och utformningen av vårt program. Jag bidrog till att v
studieförbund. Detta för att rapportering och planering av studiecirclar var noggranare

 
� Undervisning och pedagogik

Jag har arbetat inom utbildning under många år på olika nivåer
utbildningsadministratör. Jag h
 
Skolledrare, Aaron Isaacs skola, Stockholm
Jag ansvarar för pedagogiskt arbete, ekonomi, hantering av personal, inköp, administration och kontakt med föräldrar. 
Jag skriver bl a budgetförslag, uppföljning samt 
självständigt och ta hänsyn till många detaljer.
har jag utvecklat olika dokumentationsmodeller
kundgrupper som har olika mål och

 
Modersmålslärare, Uppsala Kommun 
Jag undervisar hebreiska i förskolor och skolor enligt modersmålsriktlinjer och kriterier för betygsättning.
nya digitala sätt att förmedla kunskap kring modersmålsundervisning till icke
 
Språkpedagog, Folkuniversitetet, Sto
Tidigare undervisning i engelska, franska. Fortsätter att
elever i olika åldrar, med olika mål (affär
innehåll beroende på inriktning och mål.

 
 
 
Den idéella sektorn 

� Engagemang 

PROFIL

Professionell, flexibel, självständig, kulturmedveten och socialt kompetent medarbetare 
som trivs i internationella miljöer med varierade och utmanande arbetsuppgifter.

IDIT MARGULIS 
 

rigentvägen 138, 756 54 Uppsala | +46 767753523 | iditmargulis@gmail.com

ojektledning  

som projektledare inom kultursektorn i flera år i Sverige och 
av att ha kontakt med myndigheter, studieförbund och andra organisationer

, Uppsala Fotofestival, frilans                
ett internationellt kulturevenemang. Festivalen genomförs i samarbete med partner

Uppsala kommun, Studiefrämjandet och lokala entreprenörer. Som festivalproducenter (2st) 
p och en volontärgrupp.    

Jag ansvarar för marknadsföring och relationsbyggande. Jag tar kontakt på mejl och telefon med nya och gamla 
blivande besökare till evenemanget. Dessutom bygger jag relationer med våra fotografer, 

och företagsledare med hjälp av personliga möten, uppföljning och skriftlig kontakt. Jag är ansvarig för 
et.  Dessutom ger jag support och råd med hänsyn till de tekniska lösningar som krävs.

och programansvarig, Judiska Föreningen i Uppsala                                 
administration och ekonomi samt ansvarade för relationsbyggande för att attrahera 

samarbetet med den privata och offentliga sektorn. Genom styrelsearbetet deltog jag  i planering 
och utformningen av vårt program. Jag bidrog till att vår utbud av aktiviteter växte samt utökade ersättningen från 
studieförbund. Detta för att rapportering och planering av studiecirclar var noggranare med flera samarbetspartner

Undervisning och pedagogik 

inom utbildning under många år på olika nivåer, som utbildningsledare, 
utbildningsadministratör. Jag har gedigna pedagogiska samt organisatoriska färdigheter. 

, Aaron Isaacs skola, Stockholm                   
Jag ansvarar för pedagogiskt arbete, ekonomi, hantering av personal, inköp, administration och kontakt med föräldrar. 
Jag skriver bl a budgetförslag, uppföljning samt ansvarar för redovisning. I min roll är det nödvändigt att arbeta

nsyn till många detaljer. Jag skriver läroplanen samt utvecklar våra digitala tjänster
har jag utvecklat olika dokumentationsmodeller som är specifika för skolans behov. I min roll 

och nöjesfaktorer och därför behöver bemötas helt olika.  

ommun                    
Jag undervisar hebreiska i förskolor och skolor enligt modersmålsriktlinjer och kriterier för betygsättning.

dla kunskap kring modersmålsundervisning till icke-språkkunnig personal. 

Språkpedagog, Folkuniversitetet, Stockholm International School, m.m.                
undervisning i engelska, franska. Fortsätter att hålla kurser i hebreiska. Jag har undervisat studenter och 

mål (affärsspråk, turism, religion, akademisk nivå), och skapat kurser med ett styrt 
g och mål. 

självständig, kulturmedveten och socialt kompetent medarbetare 
som trivs i internationella miljöer med varierade och utmanande arbetsuppgifter.

iditmargulis@gmail.com 

 

 har lång erfarenhet 
andra organisationer.  

                2010(sep)- pågående 
partner från privat och 

Som festivalproducenter (2st) 

Jag ansvarar för marknadsföring och relationsbyggande. Jag tar kontakt på mejl och telefon med nya och gamla 
get. Dessutom bygger jag relationer med våra fotografer, 

g kontakt. Jag är ansvarig för 
.  Dessutom ger jag support och råd med hänsyn till de tekniska lösningar som krävs. 

              2010 (feb)- 2012 (feb) 
för relationsbyggande för att attrahera nya 

h offentliga sektorn. Genom styrelsearbetet deltog jag  i planering 
år utbud av aktiviteter växte samt utökade ersättningen från 

med flera samarbetspartner.   

som utbildningsledare, liksom 
samt organisatoriska färdigheter.  

              2011(maj) – pågående 
Jag ansvarar för pedagogiskt arbete, ekonomi, hantering av personal, inköp, administration och kontakt med föräldrar. 

är det nödvändigt att arbeta 
samt utvecklar våra digitala tjänster. Dessutom 

 finns två separata 

              2011(sep) – pågående 
Jag undervisar hebreiska i förskolor och skolor enligt modersmålsriktlinjer och kriterier för betygsättning. Jag utvecklar 

språkkunnig personal.  

              2011(sep) – pågående                                         
i hebreiska. Jag har undervisat studenter och 

nivå), och skapat kurser med ett styrt 

självständig, kulturmedveten och socialt kompetent medarbetare 
som trivs i internationella miljöer med varierade och utmanande arbetsuppgifter.



Under åren har jag varit aktiv i flera idéella organisationer i olika länder. I Sverige var jag 
involverad i Uppsala Fotografiska Sällskap, Liberal mångfald samt  Sionistiska 
Federationen, liksom Judiska Föreningen i Uppsala.  
Ordförande, Uppsala Fotografiska Sällskap                      2011-2012 
Sedvanligt styrelsearbete. Drev igenom stora nödvändiga förändringar i föreningen. Jag hjälpte styrelsen ta 
svåra ekonomiska beslut och vägledde införandet av nästa styrelse. 
 
Kassaförvaltare, ZF i Sverige                        2012-2014 
Jag skötte föreningens ekonomi och bokföring samt planerade aktiviteter. Dessutom ansvarade jag för 
relationsbyggandet med våra medlemmar samt samarbetspartner. 

 
Styrelseledamot med olika ansvarsområden, Judiska Föreningen i  Uppsala                 2010(feb)- 2012(feb) 
Jag skötte föreningens ekonomi samt ansvarade för marknadsföring och relationsbyggande, för att attrahera 
nya medlemmar och öka samarbetet med den privata och offentliga sektorn. Genom styrelsearbetet deltog 
jag  i planering och utformningen av vårt program. Jag bidrog till att vårt utbud av kulturaktiviteter växte.  

 
� Ledarskap 

Man har bjudit mig till flera utbildningsprogram inom ledarskap som kretsar kring den 
judiska världen med ämnen som religion, identitetsfrågor, rasism, Mellanöstern-politik 
för att nämna några.  

• Israeli Global Leadership, London, UK                      2014(Mar)                     
• ICE 2011- Europa, WZO och Zionist Federation of the UK                                2011 

Pan-europeiskt ledarskapsprogram  
• MASA- Ledarskapsprogram för studenter                    2006 

• Marot, WUJS Seminarier om Hasbara, identitetsfrågor, pedagogik, m.m.                  2005

  
UTBILDNING 
Ämneslärarprogrammet: Engelska, Franska, Flerspråkighet                       2014(sep)- pågående 
Uppsala Universitet 
60hp, Engelska   |   30hp, Pedagogik   |   30hp, Franska (pågår) 

 
SFI-, SAS A-kurser samt universitetets behörighetsexamen; TISUS-provet            2008-2009 
Uppsala Kommun 

 
Internationella Relationer och Östasiatiska Studier               2005-2008 
The Hebrew University of Jerusalem, Israel     
Inriktning på kinesiska språk, samhälle, historia och EU 
 

Filosofi, politik och religion- Undergraduate Program          2006(jan)- 2007(jun)                  
The Shalem Center, Jerusalem, Israel 

 
SPRÅK 
Hebreiska – modersmål 
Svenska, engelska, franska- flytande 
Spanska- goda kunskaper 
Rumänska, kinesiska- baskunskaper    
 

ÖVRIGT 
Programvara: MS Office 2010 (Word, Excel, Powerpoint), Photoshop CS5, Lightroom, Adobe Acrobat Professional, 
Webb: Wordpress, Wix 
Programmeringskunskap: pascal, prolog, SPSS 
Bokföring: Visma SPCS 
Sociala medier: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Instagram, Youtube 
 
Körkort: B 

Referenser lämnas på begäran 


