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Idérik designer som älskar snygga grafiska lösningar.
Jag ger alltid mitt bästa och kan leverera i ett högt tempo.

 

jobb 
2010 | 2011  Konsult som grafisk designer och layoutare [Myenergy och Energia Sole, Italien]

Jag designade hemsida, produktbroschyrer, expostånd och mässmaterial. 

2010    Illustratör, konsult [OTE, Italien]
Digital färgläggning av illustrationer till en online språkkurs. Sommaren efter jag flyttade till 
Sverige blev jag kontaktad av min gamla arbetsgivare (AGS). Uppdraget vad väldigt spännande 
eftersom jag skulle jobba med en duktig serietecknare som lärde mig mycket om färger, toner och 
perspektiv.

2010    Layoutare, konsult [Ivo de Carneri Foundation, Italien/Tanzania]
Grafisk formgivning av böker, tidsktifter, newsletters. Uppdragsgivare är en biståndsorganisation 
som jobbar med hälsoprojekter i Afrika. Jag hjälpde dem att producera deras trycksaker på distans.

2006 | 2010  Grafisk och webb designer [AGS Advanced Global Solution och AGS Energy , Italien]
AGS är ett stort IT-konsult företag med flera dotterbolag (bl. a AGS Energy). Här ansvarade jag för 
företagets grafiska profil. Tillsammans med marknadschefen skapade jag grafiska produkter för 
webb och tryck (grafik, bilder, html, animerade gif och flash banners).

2005  Jag deltog i belysningsworkshop på ljusevengemanget Lights in Alingsås. Mitt arbetslag
  skapade belysning för Metodistkyrkan i Alingsås, Sverige. 

Strax efter det fick jag i uppdrag att ljussätta en större trädgård på Granliden. Ludvigsborg, Sverige 

2003 | 2004  Grafisk formgivare [Politecnico di Milano Universitet ,Italien]
Jag jobbade med layout av böcker och skapade en koncept för en arkitekt student tidning. 

2002    Praktik med grafisk formgivning på Politecnico di Milano Universitet 

  

utbildning
1999 | 2005  Politecnico di Milano Universitet, Industridesign examen
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dator & mjukvara
Jag har en hög kompetens som HTML och CSS kodare. Jag har även erfarenhet av att skapa snygga och 
användarvänliga hemsideslösningar i CMSystemet Wordpress.

Jag har experimenterat med datorer sedan tonåren och har en bra kompetens inom datorteknik. Idag använder jag 
följande operativsystemer:

  Windows 98, 2000, XP, Vista, 7
  Mac OS X (10.3 - 10.6)
  Linux Ubuntu

De föliande programmer använder jag professionelt på en hög nivå:

Adobe Photoshop CS4
Adobe Illustrator CS4 
Adobe Indesign CS4 
Quark Xpress 4-6

Adobe Dreamweaver CS4
Adobe Flash CS4

Adobe Premiere CS4
Apple iMovie, iDVD

Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Openoffice 3

Autocad 2004
Lightscape 3.2
Sketchup Pro
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övriga interessen 
Mitt största intresse är musik och jag har medverkat i olika musikgrupper både som musiker och projektledare.
2008-2009 var jag en av initiativtagarna till ett svenskt-italienskt musikprojekt som heter “Swit Music” 
(www.switmusic.net).
Projektet var intensivt med mycket detaljer att hålla reda på och att jobba med svenska och italienska musiker var en 
spännande upplevelse.
Slutresultat var väldigt bra: vi spelade in en cd skiva och organiserade fyra konserter, två i Italien och två i Sverige.
Projektet var också viktig för att skapa mitt eget musikersnätverk i Malmö.

språk 
Svenska  Bra i tal och skrift 
Engelska  Flytande i tal och skrift 
Italienska Modersmål


