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Sammanfattning & Mål
  

Jag brinner för fäJag brinner för färg och form i den digitala världen. Jag fascine-
ras av teknikens utveckling och dess möjligheter inom 3D. Just 
nu går jag en yrkesförberedande utbildning som heter Computer 
Graphics Design och detta är någonting som jag strävar efter att 

få jobba med.
 

Arbetslivserfarenhet
 

Säljkoordinator - Komfovent 
december 2018 - september 2019

Under min tid på Komfovent hade jag ett föräldravikariat. 
Mina arbetsuppgifter bestod av ordermottagning, inköpsansvarig 

mot våra leverantörer, kontroll av leveranser, fakturering, 
lageransvarig (så alageransvarig (så att lager inte blev tomt), rapportering till 
”Intrastat” av köpta varor utomlands, sammanställningar till 
ekonomi varje måndad. Uppgifterna sköttes i huvudsak i Hogias 

retailprogram samt i Ecxel. 

Aktör - Liseberg
oktober 2018 - november 2018

Arbetade som aktör under Halloween.
    

Godstransportör - Sahlgrenska Universitetssjukhus
september 2017 - februari 2018

Transporterade gods till och från olika avdelningar.

                 Au Pair - Cultural Care Au pair 
juni 2017 – september 2017

Jag hade ansvaJag hade ansvaret för två barn i USA när föräldrarna jobbade. 
Körde dem till och från skolan men även till olika aktiviteter etc. 

 Kioskbiträde - Ullevi Konferens och Kiosker AB 
juni 2016 – september 2016

Hanterade varor såsom mat, dryck och snacks i kiosken vid olika 
sportevent och konserter. 

Utbildningar
  

Computer Graphics Design - Produktvisualisering, Yrgo
2 september 2019 - 28 maj 2021

Två-årig yrkesförberedande utbildning med fokus på
produktvisualisering med hjälp av 3D program. 

Estetiska programmet, NTI Mediegymnasiet 
2014 - 2017

TTreårig gymnasieutbildning med inriktningen Interaktiv Media. 
Fördjupning inom webb och interaktiva medier. Jag utvecklade 
mig i grafisk design och i den senaste programtekniken för 

formgivning och produktion mot digitala medier.
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Jag är intresserad av design, 
foto, formgivning, teknisk 
utveckling, speldesign och 

visual effects. 

Mina intressen


