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YRKESERFARENHET
Näpen AB, januari 2011 – tillsvidare
Projekt- och produktionsledare
Jag jobbar obehindrat med produktionsledning och operativ projektledning och även visst
strategiskt arbete.
Jag har haft uppdrag för PS Agency, Inhouse Property People och Designbyrån Silver med
kunder som exempel Philips, ICA, Paulúns, Skärholmen Centrum, Fältöversten, Ringen
Centrum, Genesta, Jernhusen, Granen fastighetsutveckling, Folkhem, KLP Fastigheter,
Uddevallahem, Wallenstam samt Nacka och Sollentuna Kommun.
Uppdragen har omfattat reklamkampanjer, trycksaksproduktion, webbproduktion,
förpackningsdesign, utbildningsmaterial, film, produkt-, mode- och porträttfotograferingar,
storformat, event, sociala medier samt varumärkesplattformar och grafiska profiler.
BKC Stockholm AB, november 2006 – januari 2011
Projekt- och produktionsledare
BKC var en reklam- och webbyrå med främst B2B-uppdrag. Jag var den första
produktionsledaren på BKC och började min anställning med att bygga upp byråns
produktionsprocesser och struktur.
Sedan ansvarade jag för det övergripande arbetet på byrån, att kreatörer, frilansare,
leverantörer och delägarna själva levererar i tid, inom budget och med god kvalitet. Jag
fungerade också som operativ projektledare för byråns större kommunikationsuppdrag.
Kunderna hette Jernhusen, Smartbox, Beckers, Becker Acroma, Visit Sweden, Karlstad
Kommun och Collectum.
Under 2009 var jag projektledare för uppbyggnad och lansering av systerbyrån Property People
(som nu knoppat av i ett eget bolag). Den sista tiden bidrog jag även till byråns
försäljningsarbete genom självständigt nätverkande och säljmöten.
IPG Independent Publishing Group, februari 2005 – oktober 2006
Projektledare/förlagskoordinator
IPG är ett tidningsförlag med 3 titlar; Escape, Allt om Bröllop och Disajn. Min tjänst var mycket
varierande. Jag ledde den redaktionella produktionen på förlaget och arbetade mot frilansare,
fotografer, andra samarbetspartners samt tryckerier och distributionspartners. Jag producerade
även en del själv såsom fotografering, bildbearbetning och layout. Jag var även ansvarig för
indrivning och kvalitetskontroll av annonserna i samtliga titlar och jag koordinerade all
annonsproduktion. Jag projektledde de modefotograferingar som tidningarna genomförde i
Sverige.

Emode Mobile Services AB (ingår i Aspirogruppen), november 2002 – december 2004
Produktionschef
Emode var marknadsledande i Skandinavien på mobiltjänster och en av Sveriges och Norges
största köpare av printmedia. Emode sålde mobiltjänster direkt till konsument genom
printmedia, TV, webb, radio, utomhusreklam samt direktreklam under ett flertal olika
varumärken. Mitt ansvar var all produktion och planering av annonsinföranden och bilagor.
Geelmuyden.Kiese AB, juli 2002 - september 2002
Produktionsledare
Under sommaren 2002 arbetade jag med produktionsledning av en omfattande
informationskampanj för Landstinget tillsammans med byråns projektledare och
underleverantörer. I arbetsuppgifterna ingick även skriftliga medieanalyser och
pressmeddelanden.
Resumé, Persson & Sturén Media AB, januari 2002 - juni 2002
Traffic
Financial Times, Global Business Media, mars 2001 - juni 2001
Traffic
Resumé, Persson & Sturén Media AB, mars 2000 - december 2000
Traffic
Tidningen Skärgården, Skärgårdspress AB, september 1999 - februari 2000
Traffic
OLW Snacks AB, augusti 1998 - september 1999
Konsumentkontakt/Receptionist
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2009
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Webbproduktion för produktionsledare
Allmän grundutbildning LOU
Vägen till vinnande anbud
Diplomerad Produktionsledare
ARU-kompetens (ansvarig reklamutgivare)
Quark, Illustrator, Photoshop och Dreamweaver
Förberedande Visuell Kommunikation
Samhällsvetenskapligt Program

Nätverket Piraya
Allego
Allego
Berghs School of Communication
Sveriges Reklamförbund
Konstskolan i Stockholm
Berghs School of Communication
Fria Gymnasieskolan

ANDRA KUNSKAPER
Svenska och engelska: utmärkta kunskaper i tal och skrift.
Norska och danska: god förståelse.
Goda kunskaper i Officepaketet (jag älskar Excel), Adobe-programmen, EPIserver, Wordpress
och de flesta andra vanliga program. Jag jobbar obehindrat både på Mac och PC.
Innehar B-körkort.

Kompletterande uppgifter och referenser finns tillgängliga vid förfrågan.

