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Jag är väldigt mån om att tillfredsställa mina kunder till 100%. Att föra ett projekt i från första
kontakten till att leverera just det som kunden önskar sig, kanske till och med lite mer än så.
För min arbetsgivare ställer jag upp helhjärtat. Jag har inga problem med att ta arbetsuppgifter
som ligger utanför mina ordinarie åtaganden. Jag har väldigt bred kompetens och är inte rädd
att ge mig på nya utmaningar.
Som person är jag en driven, självgående karaktär som tar sig an utmaningar med entusiasm.
Jag är väldigt hjälpsam och ställer ofta upp på vänner som behöver hjälp. Jag har en stor
portion humor och får ofta folk att skratta.
Jag kan tillägga att jag även har producerat åtskilliga webbsidor genom åren för
privatpersoner och företag. Jag var väldigt tidig med att hoppa på webbdesign. Redan 1998
gick jag min första kurs i HTML och webbdesign.

Kunskaper jag har är:

• QuarkXpress
• Indesign
• Illustrator
• Photoshop
• Dreamweaver
• Muse
• Pitstop
• Quite Imposing
• Smartstream
• Variabeldata
• Webbdesign
• Storformat
…plus att jag har åtskilliga timmar framför Indigo 5500.
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Utbildningar:
Ljud & Bildskolan, (1998 — 1998)
En 6-månaders utbildning inom HTML, webbdesign, bildbehandling och multimedia.

Anställningar:
PrePress, Originalare, Storformat, Print, Ineko AB (2008 — )
På Ineko arbetar jag främst med prepress och original. Jag är även ansvarig för storformat.
Jag har även många timmar framför deras Indigo 5500.
Originalare, Storformatsoperatör, Elit Decor (2006 — 2008)
På Elit Decor ansvarade jag för original och print på tyg. Även visst IT-arbete.
Originalare, Säljstöd, Webbdesign, Display System AB (2004 — 2006)
På Display System arbetade jag främst med att ta fram ritningar och stansmallar till olika
displaylösningar. Jag tog också fram säljmaterial såsom flyers, visitkort och roll-up:s och
webbsidor.
Originalare, Storformatsoperatör, IT-administratör, Foss Graphics Inc. (2003 — 2004)
2003 flyttade jag till Toronto och arbetade på Foss Graphics. Foss Graphics var ett nystartat
företag inom storfomat på den kanadensiska marknaden. Jag hjälpte till med installation av
ripar, FTP-server, webbsidor. Naturligtvis deltog jag i produktionen.
Originalare, Print, Montering, Digital Display AB (1999 — 2003)
På Digital Display jobbade jag med storformatsproduktion. Jag skötte allt från kundkontakt till
leverans.

Övriga meriter:
•
•
•

Jag har hundratals timmar framför en Indigo 5500.
Jag har producerat åtskilliga hemsidor åt företag och privatpersoner.
Jag har inga problem med att dyka ner under skalet på en dator. Jag byggde min första
dator redan 2001.

