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MIN VISION
Jag är på jakt efter utmaningar som får mig att utvecklas som person. Jag vill använda mina
kunskaper, lära mig mer och utmana mitt intellekt. Därför söker jag ett utvecklande arbete som
får mig att arbeta med kommunikation på ett strategiskt plan, gärna som projektledare eller i
annan befattning med ansvar för utveckling. Jag har länge ägnat mig åt kommunikation i olika
former, både genom mina studier och genom mina ideella engagemang och arbeten. Det är
något jag älskar och något jag har en naturlig fallenhet för. Min vision är att jag inom några år får
en ledande befattning inom kommunikation, kanske som kommunikationschef, kanske som
projektledare på en PR-byrå.

ARBETSLIVSERFARENHET
AUG 2013
APR 2014

CENTERPARTIET: ANSVARIG DIGITALA KANALER (VIKARIAT)

AUG 2010
FEB 2011

KTH NÄRINGSLIVSSAMVERKAN: TEKNISK INFORMATÖR

JUN 2010
AUG 2010

SOS INTERNATIONAL: SKADEREGLERARE (FERIEJOBB)

JAN 2009
FEB 2010

STOCKHOLMS STAD: BORGARRÅDSASSISTENT (VIKARIAT)

JUN 2006
DEC 2008

SWEDBANK: KORTSPECIALIST (FERIE- OCH EXTRAJOBB)

AUG 2003
JUN 2004

IKEA: SÄLJARE OCH UPPACKARE (EXTRAJOBB)

JUN 2002
SEP 2002

CRAWFORD&CO: SKADEREGLERARE (FERIEJOBB)

SEP 2001
JUN 2002

HAGNÄS- OCH EKHAMMARSKOLORNA: LÄRARVIKARIE (TIMANSTÄLLNING)

1998-2001

SEB: OPERATÖR, PRINTERHALLEN (FERIEJOBB)

1996-1999

AXEL LARSSON AB: LAGERARBETARE (FERIEJOBB)

Ansvarig för partiets digitala kanaler (sociala medier och webbplatsen). Såväl löpande
uppdateringar som strategiskt arbete. Ledde partiets nätverk med ambassadörer i sociala
medier. Deltog i utvecklingsarbetet av en ny webbplats med lansering våren 2014. Lanserade
nya kommunikationskoncept, så som infografik. Även pressjour.

Kontakter med alumner och studenter för Alumninätverkets räkning, administration av
a l u m n i d a t a b a s e n s a m t C R M - s y s t e m f ö r n ä r i n g s l i v s k o n t a k t e r. A n s v a r f ö r
samverkansförfrågningar och assistans till innovatörer m.fl. som sökt samarbete med KTH.
Uppdatering och strategisk utveckling av sociala medieplattformar. Projektledning av bl.a.
närvaron på de olika arbetsmarknadsdagarna.

Arbete med vägassistans och försäkringsfrågor via telefon, akut hjälp vid exempelvis
teknikproblem eller olyckor samt akuta försäkringsärenden på jourtid.

Assistentstjänst. Uppgifter: diarium och allmän administration, teknisk support,
omvärldsbevakning och arbete med bloggar, idéutveckling på det politiska området,
remissammanställningar och att vara allmänt tillgänglig för att ge politiker och politiska
tjänstemän stöd i arbetet.

Kundsupport samt proaktivt säkerhetsarbete. I praktiken arbete med korttsäkerhet, kortspärr,
service till kortkunder i utlandet och kortkontroller för företagskunder.

Arbete med att packa upp varor på varuhuset innan öppning, samt att hjälpa kunder att hitta rätt
produkter och att sälja modulsystem efter att varuhuset öppnat.

Arbete med att reglera skadorna efter Birka Energis stora strömavbrott i Järva i maj 2002.
Kundkontakt samt reglering av skador och ersättning för desamma.

Vikarierande lärare vid behov, framför allt i naturvetenskapliga ämnen och matematik, men även
i annat. Företrädesvis på högstadiet, men även de yngre årskurserna.
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ÖVRIGA MERITER
FEB 2013
.
(pågående)

RFSU STOCKHOLM: STYRELSELEDAMOT

JAN 2013
(pågående)

FÖRENADE HUMANISTER: FÖRBUNDSORDFÖRANDE

JUL 2011
(pågående)

FRIHETSSMEDJAN.SE: INITIATIVTAGARE, PROJEKTLEDARE OCH REDAKTÖR

AUG 2006
FEB 2009

TEKNISK HÖGSKOLELITTERATUR I STOCKHOLM AB: STYRELSELEDAMOT

JUN 2004
JUN 2005

TEKNISKA HÖGSKOLANS STUDENTKÅR: STYRELSELEDAMOT

Ledamot i föreningens styrelse. Ansvarig för kommunikaitonsarbete och informationsstrategier,
samt arbete med opinionsbildning och politisk analys. Projektledare och utskottschef.

Förenade Humanister är ett nationellt förbund som agerar i positiv humanistisk anda. Rollen
som förbundsordförande innebär hantering av kommunikation, PR och presskontakter, samt
givetvis att leda arbetet i hela förbundet, i förbundsstyrelsen och delta i debatter.

Frihetssmedjan.se är en liberal nyhets- och debattportal. Jag är grundare till sidan och fungerar
som projektledare och chefredaktör med helhetsansvar för verksamheten, inklusive PR.

Styrelseledamot och ansvarig för marknadsföringsgruppen i företaget. Förutom styrelsearbete
också arbete med strategisk marknadsföring samt praktiskt arbete med att ta fram trycksaker
och andra marknadsföringsprodukter.

Heltidsarvoderad styrelseledamot med ansvar för informationsfrågor samt frågor rörande
likabehandling och mångfald. Framtagande av informationsmaterial och trycksaker var en stor
del, förutom styrelsearbetet. Var delaktig i processen att anställa en informatör för studentkåren,
medverkade vid anställningsintervjuerna, samt ansvarig för introduktionen efter anställningen.

UTBILDNING
AUG 2005
DEC 2006

Stockholms universitet JMK: Medie- och kommunikationsvetenskap

AUG 2002
(pågående)

KTH: Civilingenjörsprogram, medieteknik

JUN 2001
AUG 2002

Marinen: Militärtjänstgöring, ledningssystemplutonsbefäl

AUG 1998
JUN 2001

Upplands-Brogymnasiet: Naturvetenskapligt gymnasieprogram

Studier på A- till C-nivå, 60 poäng (90 högskolepoäng).

Omfattning 180 poäng (270 högskolepoäng). Inriktning mot Tryckteknik samt Interaktion och
samarbete (närvaroproduktion på distans som gränssnitt och interaktionsdesign).

Efter grundutbildningen var det ett års tjänstgöring i sambandscentralen på Försvarsmaktens
högkvarter. Agerade i praktiken som förtroendeman för de värnpliktiga under denna tid.

Inriktning mot datateknik.

IDEELL ERFARENHET I URVAL
2012

Stockholm Pride: Pressekreterare

2011-2012

Ung Liberal: Förbundsstyrelseledamot och -kassör

2011-2013

Liberaldemokraterna: Partisekreterare

2008-2011

Folkpartiet liberalerna i Kista: Vice ordförande

2007-2010

Liberala ungdomsförbundet Stockholm: 2:e vice ordförande, ordförande VU

2008-2010

Tidningen Radikalt Forum: Layoutansvarig och ansvarig utgivare

2007-2008

Stockholm Pride: Pressekreterare Paraden

2007-2008
2003-2004

Sektionen för Medieteknik: Ordförande

2002-2008

Kårtidningen Osqledaren: Skribent

2006-2007

Tekniska Högskolans Studentkår: Talman i fullmäktige

2005-2007

Kårspexet: PR-gruppen
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KURSER
2010

Liberala nyhetsbyrån m.fl: Ledarskribentutbildning
Intensivkurs omfattande en långhelg under ledning av Stina Morian från Liberala nyhetsbyrån
och Alex Voronov, politisk chefredaktör på Eskilstunakuriren.

2000

Svenska Scoutförbundet: Ledarutbildning ALU
En veckas heltidskurs i ledarskap och pedagogik med fokus mot barn och ungdomar.

SPRÅKKUNSKAPER
Svenska Modersmål
Engelska Flytande i både tal och skrift
Tyska Goda kunskaper i både tal och skrift, dock lite rostig

D AT O R K U N S K A P E R
MS Word Goda kunskaper
MS Powerpoint Goda kunskaper
MS Excel Goda kunskaper
Adobe Photoshop Mycket goda kunskaper
Adobe Illustrator Goda kunskaper
Adobe Indesign Mycket goda kunskaper
Adobe Premier Pro Goda kunskaper

K O M M U N I K AT I O N S K U N S K A P E R
Presskontakter och mediehantering Mycket goda kunskaper
Sociala medier Mycket goda kunskaper om såväl strategier som praktisk hantering
Nyhetsvärdering Mycket goda kunskaper

ÖVRIGA KUNSKAPER
Politisk analys Mycket goda kunskaper

PERSONLIGT
Som person är jag väldigt social och älskar att ha människor omkring mig. Jag är en naturlig
nätverkare och tycker om att lära känna nya människor. Jag får ofta höra att jag är en naturlig
ledare och jag trivs i den rollen. Jag tycker också mycket om att prata inför människor och har
inget emot att stå i rampljuset.
Jag är en kreativ person och på fritiden ägnar jag mig bland annat åt fotografering. Jag kallar
mig amatörfotograf men har även haft några betalda fotograferingsuppdrag. Dessutom skriver
jag en hel del, främst på bloggar, men när också en dröm om att en dag bli författare.
Utöver det umgås jag gärna med mina vänner och tycker om att spela olika former av brädspel.
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