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Anställningar
2016-

Forskningsadministratör/kommunikatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Arbetar med kommunikation och administration för två forskningscentra och sex forskargrupper
inom vårdvetenskap och hälsa.

2006-2016

Internationell koordinator/kommunikatör, Chalmers tekniska högskola
Ansvarade ensam för allt kommunikationsarbete och marknadsföring för min enhet vilket innebar att
jag var webbredaktör för alla interna och externa webbsidor rörande internationell mobilitet. Arbetet
innebar att planera, samordna, skriva och publicera webb, trycksaker, artiklar, sociala medier och
nyhetsbrev. Jag ansvarade för stora mängder information med många och varierande målgrupper på
både svenska och engelska Utöver detta ansvarade jag för koordinering, samordning och
administration av internationell samverkan med fokus på Norden, Asien, Australien och Östeuropa.
Rollen krävde stor interkulturell kompetens och goda kunskaper om internationalisering och global
utbildning och forskning. Jag arrangerade årligen events med näringslivssamverkan och rekrytering
som centrala mål. I denna roll bidrog jag till att förbättra kommunikationsprocesserna, att höja
kundnöjdheten med webben väsentligt samt att uppnå en ökning av andelen utresande studenter mot
uppsatta mål.

2005

Antagningshandläggare, Göteborgs universitet
Arbetet bestod av granskning och handläggning av ansökningar, behörighetsprövningar,
meritvärderingar och informationsarbete.

2002 -05

Teamledare reception, Hotell Heden
Arbetade som teamledare i receptionen på hotell i Göteborg med operativt ansvar för ett team på fyra
personer. Ansvar för försäljning direkt mot kund mot uppsatta mål samt administration, bokning och
reception.

2003-04

HR-handläggare, SKF Göteborg
Arbetade både med personaladministration och med större, strategiska projekt. Har medverkat vid
rekryteringar,
arbetsmiljöfrågor,
rehabilitering,
mångfaldsoch
jämställdhetsprojekt,
processkartläggningar samt framtagande av policies.

Examina
2006-2008

Magisterexamen i kommunikation, Göteborgs universitet
Utbildningen gav fördjupning i bland annat interpersonell kommunikation, interkulturell
kommunikation, kommunikationsteknologi och kommunikation i organisationen. Betyg VG på alla
moment.

2000-04

Kandidatexamen från Programmet för personal- och arbetslivsfrågor, Göteborgs universitet
Fördjupning i psykologi, delkurser i bland annat företagsekonomi och pedagogik.

1998-08

Högskoleexamen i sociologi, Göteborgs universitet
Sociologi, engelska, filmvetenskap, informatik, idéhistoria och astronomi.
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Övrig utbildning
1999

Fristående universitetskurser vid Université Paul Valéry, Montpellier, Frankrike.
Idéhistoria och franska, sex månader.

1997-98

Fristående kurs vid University of Bristol, England.
Studerade engelska och arbetade i butik. Tog Cambridge Certificate of Advanced English (betyg A)
samt Cambrigde Certificate of Proficiency in English (betyg A).

1995-97

Samhällsvetenskaplig linje, Schillerska Gymnasiet, Göteborg
Fördjupning i franska.

Kurser
Search Engine Optimization (Göteborgs universitet 2016)
Google Analytics (Göteborgs universitet 2016)
Digital bildbehandling (Göteborgs universitet 2016)
Svåra samtal (Chalmers internutbildning 2015)
Grundläggande grafisk design (Folkuniversitetet distanskurs 2014)
Att skriva för digitala plattformar (Berghs School of Communication, 2012)
Internationella perspektiv på vägledning (Internationella programkontoret 2009)
Att skriva för webben (Webbrådgivaren, 2008)
Vägledningsmetodik (Stockholms universitet, 2008)
Lösningsfokuserat förändringsarbete (FKC Mellansjö 2008)
Insikt och påverkan (kommunikationsstrategier 2007)

Språk

IT

Engelska: talar och skriver obehindrat
Franska: mycket god i tal och skrift
Italienska: grundläggande kunskaper

Van och snabblärd IT-användare. Behärskar förutom Office-paketet flera webbpubliceringssystem
(främst Infoglue, CPS3 och Sharepoint). Goda kunskaper ibland annat Indesign, Apsis, Ungapped
och flera universitetsadministrativa system exempelvis Ladok och MoveOn. Jag har även 15
universitetspoäng informatik

Övrigt
B-Körkort
Ordförande för Chalmers Interna Referensgrupp för Internationellt Samarbete (2011-12)
Projekt (i urval): Studentrekrytering 2.0 (2013) Urvalskriterier för Erasmus (2011) Samordnad
uppföljning (2009), Införande av nytt antagningsprov i matematik och fysik (2007-09)
Intresse för litteratur, film och medier. Ordförande i bokcirkel, medlem i quizlag och tränar gärna. Jag
bor i Varberg med min sambo, dotter och bonusson.

Referenser

Lämnas gärna på begäran
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