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Projektanställd på Jula AB som originalare på deras  
marknadsavdelning. Var med och tog fram katalogen för höst 
2012 och vår 2013. Jobbade även med direktreklam och internt 
material för Jula.

Jobbade som AD assistent för reklambyrån ID gruppen,  
tidigare Picnic Kommunikation. Var med i hela uppdrags- 
processen, dvs från idé till färdig produkt. Fick göra logotyper,  
foldrar, annonser, kataloger m.m.

Hade praktik hos Rasmus Åhrberg på Retrn Creation AB. 
Rasmus arbetar som frilansande skodesigner åt t.ex. Puma, 
Haglöfs, Intersport m.m. och han driver sitt egna skomärke  
Servant footwear. Fick arbeta med framtagandet utav reklam, 
 annonser åt det egna skomärket och arbetade med hemsidan.

Jobbade på Promens i Lidköping. Jag jobbade som maskin- 
operatör på olika maskiner i fabriken. Jobbade mest med dekor- 
maskinen för Kesobyttor. 

Jobba på Asko Cylinda i Ljung. Jobbade som montör på  
linjen för tvättmaskiner.

Jobbade på skidorten Branäs i livsmedelbutiken och skidshoppen.

Butiksanställd på Preem bensinstation i Lidköping.
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2007.08 - 2007.12

2003.08 - 2006.06

Jag gick ut med en filosofie kandidat examen inom grafisk 
design på Mittuniversitetet i Sundsvall. Jag studerade  
programmet Grafisk design & kommunikation.

Påbörjade studier på Linköpings Universitet som civilingenjör 
inom medieteknik. Kände dock efter en termin att det inte var det 
jag ville hålla på med så jag sa upp min plats.

Jag gick teknikprogrammet på De la Gardiegymnasiet. Jag gick en 
inriktning med design.



KUNSKAPER
Datorkunskaper

Datorer är ett stort intresse och framför allt så är Adobes CS paket det största intresset när 
det kommer till datorkunskaper. Jag har mycket goda kunskaper inom Adobes CS paket, 
speciellt Indesign, Illustrator, Photoshop. Nedanför är en lista med några utav de program 
som jag har goda kunskaper inom.

Språkliga färdigheter och övriga egenskaper

Svenskan är mitt modersmål och jag kan läsa, tala och förstå engelska flytande.

Jag har sedan 2 januari 2006 haft körkort med behörighet B. På min fritid så spelar jag 
baseball, fotboll, golf och innebandy med kompisar. Idrott är en stor del utav mitt liv. Jag 
har alltid hållit på med en idrott ända sen jag var 7 år. Idrotten har lärt mig mycket om hur 
det är att fungera i grupp och hur viktig min egen prestation är. Jag spenderar mycket tid 
med min flickvän och mina vänner också. Design och konst i all dess form tar upp en stor 
del av mitt liv och jag designar, fotograferar och målar mycket på min fritid. Driver även en 
personlig hemsida (www.palmart.se) sen ett par år tillbaka som fungerar som en portfolio.

Tobias Andersson, Projektledare, Jula AB   0767 - 61 07 80
Ann-Christine Jondell, projektledare, ID gruppen AB  0510 - 600 31
Rasmus Åhrberg, Designer, Retrn Creation AB  0707 - 70 88 14
Kjell Gustafsson, Anställningsansv., Promens   0510 - 31 00 00
Ulrika Adolfsson, Butiksägare, Bränas skidort   0730 - 28 57 00
Anders Lindblad, Anställningsansv., Asko Cylinda   0512 - 320 51

•	 Adobe Illustrator
•	 Adobe Indesign
•	 Adobe Photoshop
•	 Adobe Flash
•	 Adobe Dreamweaver
•	 Adobe Premier
•	 Adobe After effects
•	 Microsoft Office (Word, Excel, powerpoint)
•	 Solidworks
•	 HTML/XHTML
•	 CSS
•	 Grundläggande kunskaper inom HTML5 och CSS3

REFERENSER



KURSER

Avklarade kurser på universitetet

Grafisk Design
 Typografi och form 7,5 hp
 Tidningsdesign 7,5 hp
 Digital bildhantering och illustration 7,5 hp
 Webbdesign 7,5 hp
 Kommunikativ förpackning design 7,5 hp
 Avancerad typografi 7,5 hp
 Arbetsplatsförlagt projekt 9hp
 Grafiskt förpackningsprojekt 7,5 hp
 Förpackningsdesign 15 hp
 Examensprojekt 15 hp

Kommunikation
 Kommunikation och omvärldsbevakning 7,5 hp
 Organisation och kommunikation 7,5 hp
 Medier, kultur och samhälle 7,5 hp
 Marknadskommunikation 7,5 hp
 Strategisk kommunikation 7,5 hp
 Vetenskaplig metod 7,5 hp
 Vetenskaplig rapport 7,5 hp
 Varumärkets kommunkativa roll 7,5 hp
 Kommunikationsteori C 7,5 hp
 Vetenskaplig metod C 7,5 hp


