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Utbildning:
•

Grundskola

•

Gymnasium: Naturestetisk linje

•

Musikproduktionsprogrammet Växjö Universitet (2 år)

•

Berghs School of Communication, Art Director (2 år)

Yrkeserfarenhet:
Mäcé Reklambyrå, Varberg:
(2012-2016) Arbetade som grafisk formgivare och webbdesigner. Arbetsuppgifterna varierar från digital design till framtagning av trycksaker och
fotografering.
Musikcentralen, Växjö:
(2012) Arbetade helgtider och vid behov av vikariepersonal. Butiksarbete som innefattade att stå i kassa samt hjälpa kunder med teknisk rådgivning
och att hitta rätt bland artiklarna i butiken.
Varbergs hemtjänst och boende, Varberg:
(2010 samt sommar 2011) Jobbade som timanställd vikarie. Arbetsuppgifterna var att besöka vårdtagare i deras hem och hjälpa dem med mat,
hygien, medicin, hushållssysslor samt att vara ett socialt stöd.
Warbergs Innebandyclub, Varberg:
(höst/vinter 09 – vår 10) Arbetade under hemmamatcherna i produktionsteamet med sekretariatkommunikation samt programmerade och programmerade ljuseffekterna i hallen.
Östergården, Varberg:
(sommar 09) Vikarierade som vårdbiträde på en av Östergårdens demensavdelningar. Arbetsuppgifterna innebar att hjälpa de inneboende med mat,
hygien, medicin samt att vara ett socialt stöd.
Träslövsläge Båtklubb, Träslövsläge:
(sommar 07-08) Sommarjobbade under två år som hamnvakt. Arbetsuppgifterna innefattade att ta hand om båtgäster, ta upp hamnavgifter, stå i
kiosk samt agera vaktmästare/trädgårdsmästare på anläggningen. Arbetade själv under halvdagspass.
Café Mignon, Varberg:
(sommar 06) Arbetade som diskare/servitör.
Lunarworks, Varberg:
(sommar 03) Sommarjobbade som bildvaliderade på säkerhetsavdelningen. Arbetsuppgifterna innebar att granska och döma bildmaterial som
laddades upp på community-sidan Lunarstorm.

Övriga erfarenheter:
Egenföretag, musik/ljudproduktion:
(2009-) Har vid sidan av arbete och skola jobbat med inspelning och produktion av musik och ljud. Detta har inkluderat albumproduktion för band,
egenskrivet material och även full musik och ljudproduktion (inkl. foley) till film.
Studentbyrån 2017, Berghs School of Communication:
(vår 2017) Arbetade som Art Director i den grupp på 12 personer som tog fram 2017 års slututställning på Berghs SoC.

Tekniska färdigheter:
Bildbehandling, bildretusch, filmklipp, filmgrading, animering, vectorgrafik, typografi, HTML, CSS, JQuery, Javascript, PHP, Wordpress, digitalfoto,
analogfoto, raw-processing, ljud/musikteknik.
Programvara
Photoshop, InDesign, Illustrator, Lightroom, After Effects, Premier Pro, Flash, Animate, Aptana Studio, Logic Pro.

