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Profil och målsättning

Jag är har en kandidatexamen i Grafisk Design och kommunikation tillsammans med påbyggnadskurser
inom copywriting, webbdesign och bildbehandling. Idag arbetar jag som designansvarig för ett mindre
IT-företag i Göteborg. Mitt stora intresse ligger i marknadsföring och grafisk design kombinerat, hur ett
budskap kan lyftas fram och nå ut till målgruppen.
Min professionella målsättning är att kunna bidra till företagets utvecklade kommunikation. Jag vill ta
tillvara på erfarenheter från nya utmaningar för att utvecklas inom mina kompetensområden och gärna
addera nya kunskaper inom fler.
Som anställd anses jag vara ordningsam och strukturerad tillsammans med en stor dos kreativitet,
lösningsförmåga. Mitt driv att nå uppsatta mål tror jag för mig till en tillgång på en marknadsavdelning
där jag kan bidra med idéer, arbeta fokuserat och vara stesstålig.

Utbildning

Linköpings Universitet (Kandidatexamen 2009)
Grafisk design & kommunikation. Bred utbildning med fokus på praktiskt lärande i form av
projektarbeten och praktik. Nära samarbete med näringslivet.
Linköpings Universitet, Examensarbete (Användarcentrerad webbdesign, 2009, 16 hp)
En kvalitativ studie i användarcentrerad webbdesign som resulterade i en fullt fungerande
webbplats för uppdragsgivare inom turistnäringen.
Vimmerby Gymnasium (Studentexamen 2006)
Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning Media/Tidningsproduktion. Producerade bland annat
skoltidningen Frizon och kom på 1:a (2005) och 2:a (2006) plats i Lilla Journalistpriset genom DN.
Fristående kurser
Linnéuniversitetet, distanskurs, 2009-2010
Designa för webben (7.5 p)
Batteri Kommunikation, Göteborg, 2011
Copywriting (2 heldagar skräddarsydd)

Anställningar

2009.10.20-nuvarande
Design- & Leveransansvarig, MailEasy International AB, Göteborg
Designar nyhetsbrev åt dryga tusentalet kunder. Tar hand om företagets egen marknadsföring och
grafiska produktion i tryck och webb i kanaler som hemsida, blogg, Twitter och nyhetsbrev. Håller i
mjukvaruutbildning online samt på plats runt om i Norden. Sedan 2014 tillsatt leveransansvarig.
2009.06.08-2009.08.17
Grafisk Designer, Projektanställd, Stiftelsen Svensk Industridesigns Sommardesignkontor
I ett team av åtta designers genomfördes fyra större projekt i Smålandsregionen för att marknadsföra
olika turistnäringar/kommuner. Jag var ansvarig för projektet där en gammal fabrik omvandlades till en
inkubator för småföretagare.

Egna företag

2012.11.01-nuvarande
Delägare och designer, Otterly Design Ekonomisk förening, Göteborg
Som en av tre delägare driver jag en designstudio för hantverk och illustration. Jag är delaktig i
produktion, marknadsföring, försäljning samt ekonomi och bokföring till viss del. Vi driver en webbshop
på Etsy.com och deltar på marknader och mässor.
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2009.06.01-nuvarande
Enskild firma
Är i dagsläget vilande. Tar emot grafiska uppdrag för webb och tryck. Textproduktion.
Fotograferingsuppdrag. Tanken är att kunna utveckla företaget mer mot inredningsdesign framöver.

Datorkunskaper

Adobe Creative Suite 6 (Illustrator, InDesign, Photoshop och Dreamweaver) - Mycket goda
Adobe Flash - Grundläggande
Adobe After Effects och Adobe Premiere Pro - Grundläggande
Adobe Connect - Mycket goda
Adobe Acrobat 9 Pro samt Distiller 9 - Goda
HTML och CSS - Mycket goda
PHP och MySQL - Grundläggande
Wordpress - Mycket goda
EPiServer - Goda
Balsamiq Mockups - Goda
Microsoft Office-paketet - Mycket goda för PC och Mac
Operativsystemen OSX samt Windows - Mycket goda
Pyramid Business Studio - Goda
P1 Faktura - Mycket Goda
MailEasy Digitalmarknadsföring - Mycket goda
Paloma Digitalmarknadsföring - Mycket goda

Språkkunskaper

Svenska - Modersmål
Engelska - Tal och skrift - Mycket goda.
Franska - Tal - Grundläggande. Skrift - God.

Övrigt

B-körkort

Referenser

Ges gärna på begäran

