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MÅL
Jag vill arbeta med något meningsfullt som också som bidrar till att skapa en bättre värld – i det stora eller
i det lilla. Något där jag får skapa och bidra med min kreativitet och mina idéer. Jag arbetar gärna projektbaserat. Tycker om att ta ansvar, leda grupper och hjälpa andra människor att utvecklas.
ALLMÄN PROFIL
Jag är en kreativ och nyfiken person som tycker om att lära mig nya saker. Jag blir lätt engagerad i det jag gör.
Är bra på att uttrycka mig i tal och skrift, och tycker om att tala inför människor. Jag arbetar bäst när jag har
möjlighet att utvecklas genom problemlösning, nya utmaningar och möten med andra människor.
Egenskaper
Kreativ, engagerad, entusiastisk, nyfiken och ambitiös. Har lätt för att strukturera och organisera information.
Är bra på att lyssna och förstå saker, samt hitta lösningar. Arbetar snabbt och är bra på att hantera stress.
Erfarenheter
• Ledarvana. Scoutledare sedan år 2001. Har startat Gränslösa scoutkår och lett stora projekt. Har lett både
vuxna och barn, hållit i kurser och genomgått flera kvalificerade ledarutbildningar.
• Datorvana. Arbetar mycket med datorer. Jobbat mycket i Wordpress och andra CMS. Mycket goda kunskaper i Word, Excel, InDesign, Photoshop, Premier Pro, Audition. Goda kunskaper i Lightroom, Illustrator.
• B-körkort.
ARBETSLIVSERFARENHET
datum/tjänst			

arbetsplats				
september 2014–nuvarande						
digitalredaktör		 Accent, IOGT-NTO, Stockholm

arbetsuppgifter

december 2012–augusti 2014						
redaktör & ansvarig utgivare Motdrag, UNF, Stockholm		

planerade & ansvarade för Motdrag,
skrev, redigerade, ansvarade för ekonomin.

september 2012–december 2012					
projektassistent
Scouterna, Stockholm			

skrev texter om samhällsengagemang,
layout, projektledning, research.

ansvarig för sajten och sociala medier,
skapar journalistik i ljud, bild, text, video.

juni 2012–september 2012						dag- och kvällsreporter,
reporter		
Nerikes Allehanda, Örebro		
skrev artiklar, genomförde intervjuer.
januari 2012–september 2012						
praktik/reporter/inhoppare Metro, Stockholm		

sociala medier-ansvarig, skrev artiklar,
uppdaterade metro.se, redigerade bilder.

datum/tjänst			

arbetsplats				

augusti 2011–pågående						
frilansjournalist
Frilans, Stockholm		

arbetsuppgifter

skriver artiklar, kommer på artikelidéer,
gör intervjuer, fotograferar.

juni 2011–augusti 2011						
valde ut material till tidningen,
redigerare
Katrineholms-Kuriren, Katrineholm redigerade tidningssidor i InDesign.
april 2011–juni 2011							hjälpte till vid inspelningar,		
praktik/produktionsass.
Bolibompa, Svt, Stockholm		
fixade med webbsidan, skrev manus.
juli 2010–juli 2010							
reporter			 Västerbottens-Kuriren, Umeå		

var reporter, skrev artiklar, gjorde
research, genomförde intervjuer.

juni 2009–juli 2009		
redigerare/reporter

redigerade tidningssidor, skrev artiklar.

Smålandsposten, Växjö			

september 2008–augusti 2013
reporter på Scoutmagasinet Svenska scoutrådet, Stockholm		
skrev reportage, korrekturläste.
													
UTBILDNING
datum				

utbildning					

utbildninginstans

augusti 2008–juni 2011

Journalistik och multimedia 180 hp		

Södertörns högskola, Flemingsberg

juli 2013–december 2013

Treklöver Gilwell, ledarutbildning		

Scouternas folkhögskola

november 2010–april 2011 Värdebaserat Ledarskap			Scouternas folkhögskola
				en kvalificerad ledarskapsutbildning
				
september 2007–maj 2008 Musiklinjen inriktning akustisk gitarr
Gotlands folkhögskola, Hemse
ÖVRIGT
Språkkunskaper
Talar och skriver engelska flytande. Förstår norska och danska hjälpligt och kan göra mig själv förstådd.
Intressen
Spelar gitarr, trummor, piano och sjunger. Skriver egna låtar, dikter och noveller. Fotograferar. Är engagerad
i Gränslösa scoutkår som jag även varit med och startat. Leder större äventyrsprojekt inom Scouterna.

