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UTBILDNING

HYPER ISLAND (2003-2005)
Hyper Island är en skola med fokus på den digitala media branschen och de
erbjuder lärande i hur du effektivt jobbar med projekt från startskede till leverans. Mitt fokus under utbildningen var främst management, men jag utvecklades även inom design och teknik.
Christian Olsson, Utbildningsansvarig
christian.olsson@hyperisland.se
www.hyperisland.se

ARBETSLIVSERFARENHET

HIGH! GRAPHICS (2006-)
Mitt egna företag som jobbar med grafisk form, illustration och webbdesign på
frilansbasis eller direkt mot slutkund. Kunder som jag bl.a. jobbat med till dags
dato är Widow Skateboards, King, BTH, NetPort Karlshamn, Nordenbergsskolan och Gourmet Grön.
Johan Höög			
+46 (0)709 550 066		
www.highgraphics.se		

Marie Rosengren
fd. NetPort och ZENA, idag Hyper Island
+46 (0)733 999 802

JÄMSHÖGS FOLKHÖGSKOLA (2006)
På Jämshögs Folkhögskola så arbetade jag under höst- och vårterminen
05/06. Huvudsakligen så fanns jag tillgänglig som en resurs på Medialinjen, för
webbdesign, foto och i viss mån grafisk form. Dessutom så fick jag jobba lite
som inhouse formgivare för att ta fram annonser och annat grafiskt material.
Johan Dahlén och Anders Olsson
+46 (0)454 463 40
DIGIT LONDON (2004-2005)
Digit London är en interaktiv webbyrå i London och där gjorde jag min 7
månader långa LIA (Lärande i arbete) som en del av utbildningen på Hyper Island. På Digit jobbade jag som Account Producer med kunder som Vodafone,
Motorola, Stella McCartney och Autograph ABP.
Sarie Gilbert, Senior Account Producer
sarie@digitlondon.com
www.digitlondon.com

ARBETSLIVSERFARENHET
FORTS.

FINNVEDEN (2002-2003)
Finnveden är ett företag som jobbar med framtagning av plåtdetaljer, med
Volvo som främsta kund. Under ett år jobbade jag som maskingoperatör på
Finnveden och fick insikt i och lärdomar i hur processen för biltillverkning ser ut.
Håkan Bengtsson
www.finnveden.com
ATELJÉ TOBI (2001-2002)
Atlejé Tobi framställer golv och mattprover som distribueras till återförsäljare i
hela Europa. I mina främsta arbetsuppgifter ingick att stansa, sortera och packetera olika typer av golv- och mattprover.
Thomas Browall
+46 (0)454 770 130

SPRÅK

Svenska, modersmål
Engelska, mycket goda
Franska, skolkunskaper

ÖVRIGA
KUNSKAPER

Mycker goda kunskaper:
Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Dreamweaver
Html, Css, xHtml
Goda kunskaper:
Flash, Corel Painter
God kännedom om:
Actionscript, php, mySql, Ajax

