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MÅL

Jag vill ta fram produkter och tjänster som gör
skillnad i människors liv och samhället i stort. Ett av
sätten att nå detta mål är att sätta hållbarhet i fokus
vid utvecklingen av produkter och tjänster. Ett fokus
på hållbarhet ger möjlighet att nå andra väsentliga mål
på köpet, exempelvis god kundupplevelse.

SAMMANFATTNING

Jag har erfarenhet från att arbeta med interaktionsdesign, UX-design,
e-handel, marknadsföring, inköp och försäljning. Jag har även läst
30hp utöver mitt program som gett mig en spetskompetens inom området
hälsoinnovation.

UTBILDNING

Program: Digital Design och Innovation 180 hp,
Högskolan i Halmstad

2013-2016

Kurs: Utvecklingsprojekt hälsoinnovation 15hp,
Högskolan i Halmstad

2015-2016

Programmet ämnar att skapa kunskap i hur digital design baserat på
människors mål och inre önskningar kan tillgodoses med hjälp av teknik
och ett affärsperspektiv. Totalt fyra designstudios med beställare
genomfördes under utbildningen med följande tema: webb, mobil, hälsa
och hållbarhet.

Tvärvetenskaplig fortsättningskurs där jag tillsammans med två andra
deltagare fullföljde ett projekt sätt att bryta stillasittandet, från
idé till vision.

Kurs: Perpspektiv på Hälsoinnovation 15hp,
Högskolan i Halmstad

2014-2015

Kursens övergripande syfte var att utveckla kunskaper hos studenten
kring hälsoinnovationer och innovationsprocesser kopplade till dessa.
En tvärvetenskaplig kurs som genomfördes tillsammans med nio andra
program.

ANSTÄLLNINGAR

2010-

Butiksansvarig, Komplett.se Göteborg

På Komplett.se hade jag ansvar för försäljningen av mina
produktkategorier och det var vitalt att se till att utbudet alltid
var aktuellt i våra erbjudande och kampanjer. Vanliga arbetsuppgifter
var att planera, samordna och utföra kampanjer, uppdatera sortiment på
webbplatsen och hålla sig ajour med vad marknaden efterfrågade.
Under en en kortare period tog jag över det totala försäljningsansvaret
för Komplett.se när min närmsta chef var pappaledig. Idag är jag
tjänstledig från Komplett.se på grund av studier.

Inköpare, Siba AB, Göteborg

2007-2010

På Siba arbetade jag som inköpare av olika typer av datorer kopplat
till verksamheten i Norge men också till Sibas dotterbolag,
ComputerCity Sverige. I inköpsrorollen var vanliga arbetsuppgifter
prognostisering, budgetarbete, leverantörskontakter, förhandling,
marknadsföring och upprätthållande av ett för målgruppen korrekt
sortiment.

ÖVRIGT

Van att arbeta i både Windowsmiljö och OS X.
InVision, Sketch, Illustrator, Photoshop, Lightroom, InDesign, Premiere
Pro, Omnigraffle, Office-sviten, Qlikview, SAP och ASR.
Skriver och talar svenska och engelska flytande.
Använder HTML, CSS, PHP och har kunskap om Laravel och GIT.
“Att skriva för att övertyga” 							
Bergs School of Communications 			

2010

Förtroendevald och vice-ordförande 					 2012-2013
Lokala fackklubben på Komplett.se								
Innehar B-körkort
Innehar Truckkörkort (A2, A4)

Referenser lämnas på begäran.

