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ARBETSLIVSERFARENHET
ICA Reklam, Koncern︱okt 2014 –
Originalare och produktionstekniskt ansvarig.
Producerar både tryckta och digitala enheter för
ICA Banken och ICA Student. Dels efter skiss men
också efter eget huvud. Jobbar tight med produktionsledaren där gränserna mellan rollerna inte alltid är
tydliga, utan problem tar jag ibland kontakt med kund,
tryckeri eller leverantör. Som produktionstekniskt
ansvarig ser jag till att mappstruktur och mallar finns
och hålls uppdaterade, samt svarar på frågor som rör
den tekniska produktionen.

ICA Reklam, Kvantum (Proffice)︱juni 2012– okt 2014
Originalare. Produktion av reklamblad, annonser och
butiksmaterial.

E
 llermore AB︱14 veckors praktik, frilans, 2011 – 2012
Originalare/AD-assistent. Originalproduktion,
illustration, powerpoints och fotoretusch.

T
 juge22 Reklambyrå AB︱10 veckors praktik, 2011
Originalare. Originalproduktion och kontakt med både
tryckerier och kunder.

Ö
 vrig arbetslivserfarenhet︱2008 – 2010
Lagerarbetare, vårdbiträde, barnskötare, fritidsledare
och servitris.
UTBILDNING

After Effects, ICA Reklam ︱ tre tillfällen våren 2016
Grundutbildning i After Effects med Pontus Danielsson.
Informationsproduktion – Prepress,
Yrkeshögskolan Göteborg ︱ 2010 – 2012
Ämnen som: färg och kvalitetsstyrning för prepress,
bildteknik, grafisk design, medieanpassat skrivande,
projektinriktad grafisk teknik och 24 veckors LIA
(lärande i arbetsliv).

Samhäll med medieinriktning,
Mimers Hus gymnasium ︱ 2005–2008
Ämnen som: textkommunikation, rörlig bild och foto.
Producerade en kokbok som projektarbete. Skrev
recept, tillagade och stylade maten, fotade, gjorde
layouten och hade kontakt med tryckeriet.
ÖVRIGA MERITER
BRF Bastionen︱2015 –
Styrelseledamot i bostadsrättsföreningen Bastionen.
Där har jag uppdrag som informationsansvarig (uppstart och underhåll av hemsida och anslagstavla) och
sekreterare.
Sportlife Kungälv IBK ︱2012 – 2015
Arbetat med klubbens tryckta (tröjor, vepor,
matchprogram, foldrar) och digitala material (spelarpresentationer och bild- och textmaterial till hemsidan).
Samordnat och fotat lagbilder och individuella bilder.
SPRÅKKUNSKAPER
Svenska
Engelska
Tyska
ÖVRIGA KOMPETENSER
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Office-paketet
Wordpress
Adobe After Effects
EPI-server
CSS
Flash
Quark Express
Jag har B-körkort
REFERENSER
Referenser lämnas på begäran.

