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1990-11-10
Södra Grev Rosengatan 14
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Om mig:
Jag är en glad och kreativ person som
gillar inredning, växter och blommor, och
gärna i kombination. Jag har ett öga för
estetik och fotar gärna i mitt eget hem
(kolla gärna mitt instagramkonto, karlsson_frida). Jag är intresserad av design
i allmänhet och för grafisk design i synnerhet. Är självlärd i Photoshop, InDesign, Illustrator. Har även grundläggande
kunskaper i filmredigeringsprogrammet
Final Cut Pro. Kan en del webbprogrammering, t ex skriva html, css och php-kod.

Har studerat:
2014-2017
Medier, kommunikation & PR
Örebro Universitet

Arbetslvserfarenhet
KIPAB AB
2009 - 2014
Kontorist/Ekonomiassistent
Löpande kund/leverantörsreskontra, bokföring, bokslut etc.
ÖREBRO KOMMUN
Juni 2009-Juni 2010
Vikariat, deltid
Lilla Flottens förskola/Rostaskolan

Personligt
Jag har blivit tilldelad två priser vid den regionala UF-mässan i
Örebro 2008. Jobbade ideellt på samma mässa året därpå.
Jag pratar flytande svenska och engelska.
B-körkort och egen bil

Program
Visma Administration
Visma Lön 300
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Final Cut Pro
Webbdesign - Html, css, php

(Kandidat i Medie- och kommunikationsvetenskap)

2006-2009
John Bauergymnasiet, Örebro
Gymnasial utbildning
Entreprenörsprogrammet

: Karlsson_frida

Portfolio: www.fridakarlsson.se

Referenser
Magnus Karlsson, Kipab
Annelie Lutz, Örebro Kommun

070 525 45 01
070 630 78 75

Hej Strateger!
Jag heter Frida Karlsson, är 25 år gammal och bor tillsammans med min fästman i en
lägenhet i centrala Örebro. Jag studerar ”Medier, kommunikation och PR” vid Örebro
Universitet och läser nu min femte termin av sex. Under min nästa och sista termin är det
dags för praktik och jag kan inte tänka mig en bättre plats än i ert Labb!
Jag vill beskriva mig själv som en kreativ person. Jag är väldigt inredningsintresserad och
på senare år har jag även börjat tycka om växter och blommor väldigt mycket.
Jag är även intresserad av kommunikation och ser mig själv arbeta som kommunikatör i
framtiden, främst visuellt men även strategiskt.
Under min fjärde termin på Universitetet läste jag en kurs i Planerad Kommunikation med
inriktning Design. Det var, utan tvekan, min bästa termin hittills. Vi fick arbeta med skarpa
uppdrag och riktiga arbetsgivare samt känna på olika sätt att kommunicera visuellt. Jag,
tillsammans med två studentkollegor, skapade till exempel en informationsfilm åt
Rytmusgymnasiet, en fiktiv webbplats för ett juiceföretag (som vi även skapade
förpackningsdesign till) samt fyra reklamfilmer med Katrinelund Gästgiveri och Sjökrog
som kund. Resultatet av detta innehåll kan ni se på min webbplats, www.fridakarlsson.se.
Vi har även fått uppdrag i efterhand av en av kockarna på Katrinelund, nämligen att filma
en välgörenhetsmiddag (Brakmiddagen) där alla intäkter oavkortat skänks till årets
upplaga av Musikhjälpen. De samlade in hela 200.000 kr!
På mitt tidigare arbete som ekonomiassistent har jag lärt mig att ta ansvar för mina
arbetsuppgifter. Det är viktigt för mig att göra ett noggrannt jobb och jag kan ibland vara
något pedant. Jag har bra koll på papper och saker runt omkring mig samt arbetar bra
både självständigt och i grupp. Jag tycker om att lära och att läras av varandra. Jag är
kreativ, har skaparglädje och tycker om att träffa nya människor och att utvecklas
tillsammans med dem, men även personligt.
Undrar ni något? Hör av er till mig!

/ Frida Karlsson
karlsson.frida@live.se
070-646 30 92

