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Arbetslivserfarenhet
2014–I DAG

PROJEKTLEDARE PÅ WESTANDER
Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut.
Som pr-konsult arbetar jag främst med medierelationer och opinionsbildning, bland annat inom områdena
miljömässig och social hållbarhet.
Som kundansvarig för några av byrån största samarbeten arbetar jag rent konkret med att hjälpa våra
uppdragsgivare
• utarbeta en strategi och struktur för att skapa genomslag i media och digitala kanaler
• stärka varumärket genom att ta en aktiv roll i hållbarhetsdebatten
• göra en plan för att påverka politiska beslut
• etablera goda relationer med media
• medieträna talespersoner
• förebygga och hantera krissituationer
• ta fram pressmeddelanden, debattartiklar, film, infografik och trycksaker.

2006–2013

JOURNALIST PÅ DAGENS NYHETER
DN är en av Sveriges största nyhetsredaktioner. Jag anställdes i maj 2007 efter ett års vikariat och hade en rad
tjänster på såväl papperstidning som digitalt.
• Webbteveansvarig 2012–2013: Programledare och reporter, ansvarig för teknik- och kompetensutveckling
• Nyhetsreporter 2011–2013: Allmänreporter på DN.se
• Nyhetsredaktör 2010–2011: Ansvarig för förstasidan på DN.se och arbetsledare för kvällsbemanningen.
• Kulturreporter 2009–2010: Skrev nyheter, reportage och fotograferade för DN Kultur och På Stan-bilagan.
• Webbtevereporter 2008–2009: Gjorde nyhets- och featureinslag i fält, samt arbetade i studio som
programledare.
• Sportreporter/redaktör 2006–2008: Utsänd på fotbolls-EM 2008 med särskilt uppdrag att göra webbteve,
blogga och skriva för nätet. Skrev även flera reportage för papperstidningen.
• Resereporter: Skrev ett flertal resereportage vid sidan om min ordinarie tjänst, från bland annat Thailand,
Skottland, Uruguay, Bolivia och Colombia.

2006		

LAYOUTANSVARIG, FOTOGRAF OCH REPORTER PÅ FOCUS
Volontärarbete på Focus, en engelskspråkig tidning i Rwanda. Formgav tidningen, skrev reportage och
nyhetstexter på engelska, samt fotograferade. I jobbet ingick också att lära ut journalistik.

2005–2006

FRILANSJOURNALIST I TURKIET OCH RWANDA
Skrev och berättade bland annat om Turkiets förhandlingar om medlemskap i EU samt om andra nyhetsoch kulturhändelser. I Rwanda skrev jag bland annat om landets årliga filmfestival och om situationen för
landets döva.

2003–2005

WEBBREDAKTÖR PÅ SVERIGES RADIO
Sommarvikariat på heltid 2003, 2004 och 2005, inhoppare vid behov under terminerna. Skrev nyheter,
redigerade radiomanus och ljudklipp, samt gjorde layout för SR:s nyhetssida.

2005		

REPORTER OCH REDIGERARE PÅ AFTONBLADET SPORTEN
Praktiserade som reporter och redigerare.

Utbildning
2002–2005

FILOSOFIE KANDIDAT I JOURNALISTIK
Södertörns högskolas program Journalistik och multimedia (120 poäng) [http://jmm.sh.se].
ÄMNEN

• Journalistik, 60 poäng (90 ects) – Nyhetsjournalistik, Journalistik och samhälle, Etik i praktiken,
Journalistikforskning och metod, Reportage, Specialjournalistik, B-uppsats och Projektarbete på C-nivå.
• Medieteknik, 40 poäng (60 ects) – Typografi, layout och textredigering; Ljud och rörlig bild; Produktion för
och kommunikation i hypermedier; Ljud- och videoproduktion; Multimedial gestaltning.
• Examensarbete, 10 poäng (15 ects) – Rökning förbjuden: research och multimedial presentation av en ny
svensk lag [http://jmm.sh.se/exjobb/2005vt/rokning_forbjuden/index.html].
• Praktik, 10 poäng (15 ects), se Arbetslivserfarenhet -> 2005 Aftonbladet.
2001–2002

WEBBTEKNIK/DESIGN
Ett års utbildning i design och programmering för internet (dhtml, Javascript, Flash, php, asp) på
Nackademin [http://www.nackademin.com].

2001		

TEATERVETENSKAP
Grundkurs (20 poäng) på Stockholms universitet [http://www.teater.su.se].

Språk
ENGELSKA – Använder språket obehindrat i tal och skrift
SPANSKA – Grundläggande kunskaper

Övrigt
MYCKET GOD DATORVANA
• Avancerad användare av Office-paketet
• Avancerad användare av Adobes program Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign med flera.
• Grundläggande kunskaper i webbprogrammering.

Referenser
Lämnas på begäran.

