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KARRIÄRMÅL 
 
Jag vill arbeta med text. Antingen som skribent/copywriter eller som översättare (engelska till 
svenska) och korrekturläsare.  

 

 
PROFIL 
 
Jag är noggrann, ansvarstagande och driven. Har en passion för språk och kommunikation, och älskar 

att skriva. Mina specialområden är ekonomi, sport/outdoor, kost, hälsa och naturlig skönhet. 
 

 
ANSTÄLLNINGAR 
 
 

181001 – ff., Skribent, översättare och projektledare frilans, Creative Word 

• Målgruppsanpassade texter: traditionellt och/eller digitalt (artiklar, webb, pressmedd. etc.)  
• Projektleder marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter 

• Redaktör för kundtidningar (planera innehåll, kontakt med journalister, korrektur och 

rubriksättning) 

• Projektleder SEM och AdWords 

• Översätter från engelska till svenska  

• Korrekturläsning och språkgranskning  

 

 
160501 – 180930, Skribent och projektledare marknad, LundbergStockholm 

• Skriver artiklar, pressmeddelanden, texter för webb etc. 

• Redaktör för kundtidningar (planera innehåll, skriver artiklar, kontakt med journalister, 

korrektur och rubriksättning) 

• Projektleder marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter 

• Projektleder SEM och AdWords 
 

 

070116 – 151007, Marknadskoordinator, Silva Sweden AB 

• Projektledde marknadsaktiviteter som t.ex. mässor, kampanjer och marknadsmaterial 
• Jobbade med sociala medier (Facebook och Instagram) 

• Skrev pressmeddelanden, produkttexter och nyhetsbrev 

• Projektledde sponsring av och aktiviteter kring Vasaloppet och Lidingöloppet 

 

 
040510 – 070115, Översättare/Marknadsassistent, NRG Scandinavia AB 

• Översatte bruksanvisningar, broschyrer, LCD, drivrutiner, m.m. (engelska till svenska) 

• Assisterade marknadskoordinator 

• Ansvarade för uppdatering av hemsida 



040401 – 040509, Översättare, Blizz Entertainment AB 

• Översatte från två trailers till filmen Kärlekens språk (svenska till engelska) 
 

010416 – 020831 samt 030616 – 040331, Banktjänsteman på Föreningssparbanken 

• Diverse bankrelaterade arbetsuppgifter 

 

 

 
UTBILDNING 
 

Ht 2017, Journalistiskt skrivande, Folkuniversitetet, Stockholm 

Grundkurs i journalistiskt skrivande 

 
2002 – 2003, Tolk- och översättarinstitutet, Stockholm 

Kurs i översättning från engelska och spanska till svenska, 40 p 
 

Vt 2001, Stockholms universitet, Stockholm 

Portugisiska, 20 p 
 

1997 – 2001, Södertörns högskola, Stockholm 
Språk, kultur, marknad, inriktning internationell marknadsföring och spanska, 140 poäng 

(60 poäng företagsekonomi, 60 poäng spanska, 20 poäng etnologi)  
 

1996 – 1997, Stockholms universitet, Stockholm 

Statistik, 40 poäng 
 

1992 – 1995, De la Gardiegymnasiet, Lidköping 
Samhällsvetenskaplig linje 

 

 
FÄRDIGHETER 
 
Tekniska färdigheter 

• Microsoft Office – goda kunskaper 

• Adobe CS (Acrobat – grundkunskaper, InDesign – goda kunskaper, Photoshop – 
grundkunskaper, Illustrator – grundkunskaper) 

• Sociala medier – goda kunskaper 

• Trados - grundkunskaper 

 
Personliga färdigheter 

• Noggrann 

• Ansvarstagande 

• Driven 

• Flexibel 

• Prestigelös 

 
Språkkunskaper 

• Svenska – modersmål  

• Engelska – flytande i tal och skrift 

• Spanska – goda i skrift, grundläggande i tal 

• Tyska – grundläggande i tal och skrift 


