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Kunskaper
WEBBDESIGN
- Mycket goda kunskaper i semantisk HTML och CSS.
- Goda insikter och väluppdaterad i HTML5 och CSS3.
- Goda insikter i och erfarenhet av responsiv webbdesign.
- Mycket goda kunskaper i Adobe Photoshop för bildretuschering, typografi m.m.
- Mycket goda kunskaper i Adobe Illustrator för design i vektorformat.
- Goda kunskaper i Adobe InDesign för design av omslag, blanketter m.m.
- Goda kunskaper i Adobe Fireworks för att skapa interaktiva wireframes av webbsidor m.m.
- Goda kunskaper i Adobe Flash för skapande av flashanimationer för t.ex. reklambanners.
- Erfarenhet av nyhetsbrevsdesign i system som Apsis och Mailchimp
WEBBUTVECKLING
- Stor erfarenhet av att arbeta med publiceringsverktyget Wordpress. Produktion av Wordpress-teman,
plugins samt widgets.
- Goda kunskaper i Javascript.
- Goda kunskaper i PHP.
- Grundkunskaper i programmering (ActionScript 3) av rika Flashapplikationer (RIAs) med ramverket
Adobe Flex.
- Erfarenhet av utveckling riktad mot mobila enheter.
SÖKMOTORSOPTIMERING
Förståelse för hur sökmotorer indexerar/rankar webbplatser. Insikt i semantisk och sökmotorsvänlig kod.
TILLGÄNGLIGHET
Har kunskaper inom tillgänglighet för webben via teoretisk utbildning hos Funka.Nu.
SCRUM
Har teoretisk utbildning och projekterfarenhet av den agila arbetsmetodiken SCRUM.
INTERNETMARKNADSFÖRING
Har kunskaper om marknadsföring på nätet via sociala medier och mash-ups. Har även grundläggande
kunskaper i marknadsföringsteori.

$1$/<69(5.7<*
God kunskap i användande och implementering av verktyg som t.ex. Google Analytics och Google AdWords.
VIDEOPRODUKTION/ANIMERING
Kan redigera och animera i programmen Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro och Adobe After Effects.
Har färdigheter i att animera grafik samt redigera och färgkorrigera video.

Målsättning
Målsättningen med den väg jag har valt är att jag ska utveckla ännu bredare kunskap inom mitt arbetsområde, men samtidigt att få syssla med det jag tycker är allra roligast. Med min entusiasm samt
omfattande kunskaper inom webb och digitala medier vill jag bygga upp en stark kompetens som blir en stor
tillgång för min arbetsgivare.

Personliga egenskaper
Jag ser mig själv som en beslutsam, kreativ och initiativrik person. Att samarbeta och komma överens
med nya bekantskaper är en av mina starkaste egenskaper. En utmaning välkomnar jag gärna i en arbetssituation. Att få använda kreativt tänkande för att lösa ett problem känns väldigt stimulerande och det
driver mig i mitt arbete.
Språkligt är jag väldigt bekväm i tal och skrift i både svenska och engelska. Jag har erfarenhet av flera
webbtekniker från både utbildningar samt tidigare anställningar och projekt.
Jag inser vikten av att kunna ta lärdom från andra och dra nytta av de erfarenheter man har i arbetslivet
för att själv förbättras.

Utbildningar
Webbutveckling med RIA-specialisering, Yrkeshögskolan C3L, Tyresö

2010 – 2011
En utbildning som behandlar webbutveckling och programmering av webbapplikationer. Innehåller
fördjupad utbildning i olika webbtekniker som HTML(5), CSS(3), Javascript, PHP, MySQL och XML.

Digital Mediadistribution, Musiclink AB, Hultsfred

2008 – 2010
En Kvalificerad Yrkesutbildning som innehåller moment som webbdesign, internetmarknadsföring,
digital bildbehandling/retuschering, kamerateknik, videoredigering och flashkodning men även flera
teoretiska kurser om medie- och IT-branschen.

Jakobsbergs Gymnasium, Järfälla, Stockholm

2002 – 2005
Samhällsvetenskapligt program med samhällsinriktning. Tillvalda kurser: Ljudteknik A och Ensemble A.

Källtorpsskolan, Järfälla, Stockholm

1999 – 2002
Medialinje med stor inriktning på film, musik och bild.

Anställningar och praktiseringar
Arbetsmiljöforum i Norden AB, Stockholm

Mars 2012 - idag
Arbetar som webbansvarig för verksamhetens kommunikationsavdelning. Sköter all utveckling och design av allt från nya webbplatser till förbättrad funktionalitet och sökmotoroptimering.

Bravura AB, Stockholm

Juni 2011 - Oktober 2011
En projektanställning på bemanningsföretaget Bravura. Jag spenderade arbetstiden ute hos deras
kund som konsult. Arbetet gällde produktion av två webbplatser som skulle baseras på CMS-plattformen
Wordpress. Målet med jobbet var att kunden själv enkelt skulle kunna uppdatera webbplatserna. T.ex.
lägga upp nya produkter, byta information och redigera allmänt innehåll på webbplatsen. Anställningen
resulterade i två helt egenskapade Wordpress-teman.

Eframe Motion Media, Stockholm (praktik)

Februari 2010 – Juni 2010
Här arbetade jag mest som webbproducent med flera olika projekt samtidigt. Mina uppgifter handlade
mycket om att bygga webbsidor som användes till livesändningar via webben. Arbetet ställde höga krav
på snabb leverans samt att så klart se till att kunderna var nöjda med utformningen. Jag blev
projektledare för finansföretaget Financial Hearings webbsändningar och fick totalansvar för det. Övriga
arbetsuppgifter var fotografi, grafisk animering i After Effects samt livesändningstekniker.

Omnifone, Stockholm (praktik)

April 2009 – Juni 2009
Arbetade med en nedladdningstjänst för mobiltelefoner vid namn MusicStation i en roll som Content
Manager. Arbetet gick ut på att uppdatera tjänsten löpande, t.ex skriva nyheter på svenska samt
engelska, uppdatera topplistor och göra egna rekommenderade spellistor för användarna. Arbetet gav
mig en bra insyn i hur marknaden fungerar men även bra erfarenhet av ett högt arbetstempo.

Shell Jakobsberg/Kasbi Petroleum, Järfälla

2005 – 2008
Började som extraanställd på stationen men fick sedan chansen att arbeta på fast anställning vilket jag
gjorde i två år. Arbetet ställde krav på förmåga att jobba under press och även förmågan att kunna vara
service-minded och ha ett bra kundbemötande.

Övriga meriter
Flykick Media, Stockholm
2010 –

Startade under hösten 2010 företaget Flykick Media som sysslar med webbdesign och
webbutveckling, en hemsida finns på www.flykick.se. Företaget drivs i dagsläget i passiv form.

Språkkunskaper
Svenska, Modersmål
Engelska, Mycket goda kunskaper
Tyska, Goda kunskaper

