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Professionellt övergripande mål 

Mitt övergripande professionella mål är att finna goda tillfällen för att människor jag möter ska 
kunna lära, utvecklas och upptäcka nya möjligheter. För mig är det viktigt att få verka i ett 
sammanhang där det finns rum för kreativitet, engagemang och gemenskap. 

Arbetslivserfarenhet 

Kommunikatör - Projektledare, 2016 - fort.  Hushållningssällskapet Halland 

Informations- och kommunikationsinsatser med ansvar för kommunikationsstrategiska insatser 
men även praktiska så som hemsida, sociala media, pressmeddelanden samt layout och 
produktion av grafiskt material. Projektledning och projektutveckling för olika insatser som 
berör lantbruk- och landsbygdsföretagande. Leder och fördelar arbete inom projekt, med 
budget- och resultatansvar. Aktiv i Hushållningssällskapet Hallands långsiktiga utveckling 
genom organisationens strategiska ledningsgrupp.   

Informations- och utbildningsansvarig, 2012 - 2016. Leader Halland  

Informations- och kommunikationsinsatser genom nätverkande, samverkan, evenemang, 
sociala media, pressmeddelande och hemsida. Produktion av grafiskt material. Planering, 
identifiering och genomförande av utbildningsinsatser. Ansvarig för organisationens strategiska 
kommunikation. Uppföljning, analys och utvärdering av projekt inom verksamheten. Delaktig i 
arbetet med framtagande av organisationens strategiska utvecklingsplan för programperiod 
2014-2020. 



 

 

 
 

Projektledare, 2011 - 2016. Leader Halland 

Planering, administrering och genomförande av projekt inom lokal 
utveckling/landsbygdsutveckling. Processtöd för lokala organisationer och föreningar med 
fokus på metodutveckling, förändringsarbete och dialog/samverkan. Budget-, resultat- och 
redovisningsansvar för projekt. Metodutveckling, samordning och processledning av 
verksamhet och workshops.  

Verksamhetsutvecklare, 2007 - 2011, Sensus studieförbund 

Verksamhetsutveckling av folkbildningsverksamhet tillsammans med medlems- och 
samarbetsorganisationer. Pedagogisk resurs, utvecklare och samordnare av utbildningar. 
Utbildare och processledare för olika grupper, allt från ideella organisationer till studerande på 
universitetsnivå. Processledning inom exempelvis föreningsteknik, pedagogik, ledarskap, 
metodik, våld i nära relationer, maskulinitet och jämställdhet.  

Församlingspedagog, 2006 - 2007, Halmstads Kyrkliga Samfällighet 

Pedagogiskt arbete och ansvarig för ungdomsarbetet i S:t Nikolai församling, vilket bl a 
innefattade konfirmandundervisning samt utbildning av unga ledare.  

Informatör, 2005 - 2006, Sv. Kyrkans Unga i Göteborgs stift 

Ansvarig för intern och extern kommunikation. Arbetade fram kommunikationsstrategier, 
planerade och genomförde utbildningar, uppdaterade hemsidan och skapade broschyrer, foldrar 
och annat tryckt material.  

Projektledare, 2005, Sv. Kyrkans Unga i Göteborgs stift 

Utförde en omvärlds- och målgruppsanalys med fokus på att inventera och utvärdera 
organisationens informations- och kommunikationsflöden för att utveckla strategiska 
åtgärdsförslag. 

Konfirmandpedagog, 2003 - 2006, Harplinge Församling 

Undervisning och utbildning av ungdomar. 

Lastbilschaufför, 2001 - 2004, Alltjänst Budbilar 

Distribution av varor i högt tempo. Arbetade heltid under ett år och sedan vid behov under 
studietiden. 

Vårdbiträde, 2000 - 2001, Vallås Sjukhem 

Vårdbiträde på äldreboende. 



 

 

 
 

Utbildning 

IHM Business School - Digital Marketing, 4 dagar utbildning 

Kunskaper kring det digitala marknadsföringslandskapet. Skapa målgruppsinriktade aktiviteter, 
marknadsföring och annonskampanjer via olika plattformar som ex Facebook, Display 
Networks, hemsidor och e-postmarknadsföring. 

Organisation & Ledarskap, 7,5p, 2011, Högskolan i Jönköping  

Grundläggande kunskaper i att kritiskt granska och använda teorier, modeller och begrepp inom 
områdena organisation och ledarskap. Förståelse för olika praktiska situationer förknippade 
med ledning och styrning av organisationer.  

Pedagogik, 1-40p, 2003-2005, Högskolan i Halmstad 

Grundläggande och fördjupade kunskaperna kring lärande, undervisning och utbildning samt 
kunskaper om pedagogik, dess problemområden och vetenskapliga metoder. Tvärvetenskaplig 
utbildning med fokus på sociologi, beteendevetenskap och lärande i olika situationer. 

Medie- och kommunikationsvetenskap, 1-60p, 2002-2005,  
Högskolan i Halmstad 

Grundläggande och fördjupade kunskaper kring medias funktion, medieteorier samt 
kommunikationsteorier. Uppsatsskrivning på B- och C-nivå. 

Informationsproduktion, 1-40p, 2003-2004, Högskolan i Halmstad 

Utbildning i att planera, genomföra och utvärdera olika former av kommunikationsprojekt inom 
områdena interninformation, profilering och varumärkesarbete, nätverk- och 
relationsbyggande, issues management och opinionsbildning. 

Kokgruppsbefäl/chaufför, 2000-2001, Lv6 Halmstad 

Utbildning i bl a sjukvårdstjänst, kockutbildning och ledarskap. Ansvar för arbetsfördelning 
samt planering av måltider. 

  



 

 

 
 

Ideell verksamhet 

Vice ordförande, Logen 402 Magnus Stenbock, 2010 - 2017. 

Föreningsarbete med tillhörande aktiviteter och förvaltning av föreningens egendomar.  

Ledamot i ekonomiutskott,  2002-2005, Sv. Kyrkans Unga 

Planering och uppföljning av budget i en ideell organisation om ca 1200 medlemmar. 

Ledamot i Distriktsstyrelse, 2002-2003, Sv. Kyrkans Unga 

Planering, genomförande och uppföljning av verksamhet genomförd på regional nivå. Styrelsen 
hade personalansvar för tre anställda.  

 

Färdigheter 

Datakunskaper 

Jag har goda kunskaper i Microsoft Office, Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Premiere 
Pro, Xminds och Mindjets MindManager.  

Språk 

Svenska i både skrift och tal behärskar jag mycket bra. Engelska talar och läser jag på en god 
nivå och skriver på en grundläggande.  

Intressen 

Tränar simning, cykling och löpning. Fastnat för långlopp och har genomfört flera 
ultramarathon (50 km). Har intresse för språk och språkbruk. Låter mig gärna fångas av böcker 
i alla dess slag och genrer. Umgås gärna med familj och vänner.  
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