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LITE OM MIG
Min nuvarande tjänst, som grafisk formgivare för tryck och webbkoordinator, har gett mig
erfarenhet av många former formgivning och allt kring att koordinera och ansvara för
löpande uppdateringar och ändringar/ombyggnader av företagets webbsite, landningssidor
och kampanjsiter. Tidigare jobbade jag på webbyrån 040 Internet som gränssnittsprogrammerare där jag fördjupade jag mina kunskaper i CSS och HTML men också relaterade saker
som gränssnittsdesign, sökmotorsoptimering, tidsuppskattning, planering/upplägg/funktionalitet, webbstatistik och W3C validering.
I grunden har jag en Kvalificerad yrkesutbildning (90p) som heter ”Informationskoordination med Teknik- och Mediekunskap” (ITM) där jag fick grunderna till det mesta inom
mediaproduktion, allt från projektledning till det det rent tekniska.
Tidigare utbildningar och mitt intresse för digitala medier har stärkt min helhetssyn på allt
från det tekniska till det grafiska. Jag har länge byggt hemsidor på fritiden eftersom jag
tycker det är både roligt och spännande att testa mig fram – inte minst för att man samtidigt
får fördjupad kunskap och bra koll på den tekniska utvecklingen. Samtidigt har jag utvecklat
min grafiska kompetens och effektivitet. Jag har en bra förmåga att kommunicera och förstå
kundens behov och önskemål och tycker det är viktigt att det känns rätt hela vägen.

LITE OM MIG

På fritiden jobbar jag en del med mina ideella projekt, för tex djurfrågor som alltid varit ett
stort intresse. Jag är även insnöad på datorspel – ett skönt sätt att fly verkligheten ibland.
En öl med mina vänner är annars något jag uppskattar mycket. Och sen något år tillbaka
har jag även väckt mina gamla trummkunskaper till liv med ett nytt band!
Jag tror jag kan bidra till en arbetsplats med min blandning av erfarenheter och mina
praktiska och teoretiska kunskaper inom webb och grafisk produktion. Min lättsamma och
tillmötesgående attityd gör mig till en trevlig medarbetare.

CV - PETRA HASTMAN
A R B E T S L I V S E R FA R E N H E T & P R A K T I K

Webbkoordnator/Grafisk formgivare för tryck

080811 – pågående Fyrklövern, Malmö

Grafisk formgivare för tryck
Jag tar fram fram och formger annonsmaterial, direktmarknadsföring, säljmaterial, certifikat och
produktfolders. Jag jobbar i samarbete med marknadsföringsavdelningen utifrån brief och skiss, samt
fasta mallar. Detta har gett mig erfarenhet av många former av trycksaksarbete och formgivning.
Webbkoordinator
Inom rollen som webbkoordinator ingår diverse uppgifter men främst ansvarar jag för företagets
hemsida och koordinerar löpande uppdateringar och ändringar/ombyggnader. Jag jobbar även
mycket med bildhantering och textanpassningar.

A RBE T S LI V SERFA RENHE T & PR A K T IK

Jag bygger även landningssidor och bloggar, med Wordpress som verktyg, och jobbar med annonsprojekt på nätet och annan digital marknadsföring.

Gränssnittsprogrammerare
070813 – 080131 040 Internet, Malmö
Som gränssnitssprogrammerare så var mina uppgifter att bygga HTML/CSS för samtliga sajter och tillsammans med utvecklarna integrera det i deras publiceringsverktyg, där både php och .NET användes.
Jag fördjupade jag mina kunskaper i CSS och HTML men också relaterade saker som gränssnittsdesign,
sökmotorsoptimering, tidsuppskattning, planering/upplägg/funktionalitet, webbstatistik och W3C validering.

Html/CSS, bildredigering (praktik)
070409 – 070629 040 Internet, Malmö
Bildredigering, backwebb, Episerver mm (praktik)
061120 – 070126 Framfab, Malmö

D A T O R K U N S K A P/ P R O G R A M / V E R K T Y G
Digitalt

SPRÅKKUNSKAPER

DAT O R K U N S K A P

CMS/verktyg: Wordpress, Bootstrap, Joomla, Magento, EpiServer
Program: Coda, Sublime Text, Notepad++, Dreamweaver
Övrigt: Shortstack, Mailchimp

Grafik

Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat
Video/ljudredigering: Premiere, Soundforge

Övrigt

Microsoft Office, MacOS, Windows, Wrike

SPRÅKKUNSK APER
⋅Svenska, flytande ⋅i tal och skrift
Engelska, mycket goda kunskaper i tal och skrift ⋅
Tjeckiska, förstår samtal och texter, kan prata avskalat
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UTBILDNING
Wordpress - fördjupning, Grafiska Akedemin, Malmö
151104
Wordpressfördjupning - anpassning, utveckling, bygga egna tempalates mm

Webbutveckling: Fortsättningskurs (7.5hp), Malmö Högskola, Malmö
120117 - 120606
Repetition av HTML, begränsningar med HTML, layout med formatmallar (CSS),
JavaScript, analys och bedömning av webbplatser ur ett användbarhetsperspektiv.

Informationskoordination inom Teknik- och Mediakunskap (90p), Malmö
050829 - 070713
Persondatorteknik
Grundläggande Grafisk produktion, avancerad Grafisk produktion
Grundläggande Internetproduktion, avancerad Internetproduktion
Nätverk – grunder, Webbservrar, Databaser - grundkurs
Projektledningens grunder
Content management
Flerkanalspublicering

UTBILDNING

Grafik-/tekniska kurser - NTI-skolan i Malmö
2003 -2005
Lokala nätverk A, B, Operativsystem, WinNT, WinXP, Datorkommunikation, Desktopp, Grafisk
kommunikation A, Grafisk Illustration, Programmering A , (Visual Basic), Programmering B (php),
Persondatorer, Webbdesign, Multimedia A, Virtuella Miljöer, Rörlig Bild A

Tekniska vuxengymnasiet, Göteborg
1998
C/C++ programmering

FÖRTROENDEUPPDR AG

FÖRTROENDEUPPDRAG

031101 - pågående Kattjouren, Malmö
Medarbetare, projektledare, webbansvarig

2004 - 2007 Ladyfest Malmö, Ladyfest Göteborg, Malmö
Projektmedarbetare, webbansvarig

1996 – 2001 Smålands Nation Lund

96-01 Valberedningsledamot
97-01 Pubförmänniska & Köks- och serveringsjobb
98-99 Inskrivning av novicher
97-98 Styrelseledamot

REFERESER

ÖVRIGT

ÖVRIGT
Spelar trummor. Är insnöad på mbti (är INTP). Springer rätt snabbt.
Bygger cosplays. Älskar Sci-Fi och Mass Effect.

REFERENSER
Referenser finns och lämnas efter förfrågan.

