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curricuLuM vitaE
arbEtsLivsErfarEnhEt
2015 –

KoMMuniK atör, stockholms universitet
sektionen för kommunikation. strategiskt och operativt kommunikationsarbete samt
stödjande och rådgivande roll för det interna nätverket av universitetets
300 kommunikatörer. utveckling, utbildning och förvaltning av universitetets centrala
verktyg för kommunikation med särskild inriktning på visuell identitet och branding.

2013–2015

inforMationsansvarig, Konstfack
Ledningens kansli. informationsansvarig och marknadskommunikatör. Ledning av
kommunikationsgruppen och ansvarig för högskolans marknadsföring. budgetansvarig
för informationsenheten.

2011–2012

grafisK forMgivarE, Ängsbacka Kursgård
formgivare av ny webbportal + marknadsmaterial, frilans.

2008 –2010

grafisK forMgivarE, cab reklambyrå
Formgivare vid reklamkampanjer för Samsung, ATG, Väsby centrum m.fl.

2006 –2007

KoMMuniK atör, nyckelviksskolan
Kommunikatör med ansvar för konstskolans interna och externa kommunikation.
Webbredaktör pch projektledare vid utställningar och mässor. formgivning och
original av annonser och affischer. Budgetansvar för information och kommunikation.

2004 –2006

WEbrEdaKtör, street in stockholm
Projektkoordinator, webbredaktör och grafisk formgivare för STREET,
ett kulturprojekt med marknad för design och konsthantverk, musik, mässor
och andra kulturevenemang, vid hornstull. Projektledare vid utveckling av hemsidan
samt ansvarig för urval av konst- och hantverksprodukter till marknaden.

våren 2004

LÄrarE, academedia ab
Lärarare i grafisk design, typografi och tryckproduktion på utbildningsföretag.

2000 –2004

gr afisK forMgivarE, Envox group ab
formgivare och webredaktör på internationellt telecomföretag.

1998–2000

ProduKtionsLEdarE, carlsson Law network – cLn ab
Produktionsledare och personalansvarig vid juridiskt bokförlag. formgivning och
originalarbete av juridiska doktorsavhandlinar och bokserier.

våren 1998

ProjEKtLEdarE, depingo Media ab (underlev. till telia infoMedia interactive)
Projektledning och webbdesign,

1997–1998

grafisK forMgivarE, scandinavia online ab
formgivning och originalproduktion på webbyrå.

1997–1998

ProjEKtLEdarE, scandinavian data resource – sdr
internetmässan internet World, registrering.
Projektledare vid större dokumentkonverteringsprojekt .

1997

gr afisK forMgivarE, alloy Media
formgivning och originalproduktion på webbyrå.

1996–1997

ProjEKtLEdarassistEnt, cbg Konsult & information
Projektledarassistent på översättningsbyrå.
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2017

PraKtisK ProjEKtLEdning (7,5 hp), stockholms universitet

2016

digitaL ManagEMEnt, berghs school of communications, stockholm

2015

MEdiE- och KoMMuniKationsvEtEnsKaP (15 hp), Mittuniversitetet

2014

PLanErad KoMMuniKation, sveriges kommunikatörer, stockholm

2010

journaListiK, Poppius journalistskola, stockholm

2010–2011

PsyKoLogi (30 hp), högskolan i Kristianstad

2003

rEtoriK, södertörns högskola, flemingsberg

1999–2000

gr afisK dEsign, forsbergs skola, stockholm

1998

gr afisK dEsign, WEbdEsign, nti-skolan, stockholm

1997

gr afisK dEsign & trycKtEKniK, datautbildarna, stockholm

1992–1995

fil.Kand EngELsK a (180 hp), uppsala universitet, uppsala

1990–1992

Konst, Lunnevad fhsK, Linköping

1989–1990

EngELsK a , university of cambridge, Liverpool, England

curricuLuM
vitaEKaplanskolan, skellefteå
1986–1989
huManistisK gyMnasiELinjE,
sagt oMMEritEr
Mig
övriga
”i Elisabeths uppgifter har ingått det operativa och ekonomiska ansvaret för skolans
2013–2014
styrELsELEdaMot, bostadsrättsföreningen bolmen 1, Årsta
kommunikationsarbete, både externt och internt. […] Elisabeth är idérik och samtidigt
Projektledare vid balkongbyggnation.
realistisk. hon trivs med människor och har lätt för att samarbeta. […] Även under hög press
2011–2014
KajaKinstruKtör,
friskis och
stockholm
har Elisabeth fullgjort
sitt arbete med skicklighet
ochsvettis,
noggrannhet.”
2012–
stugvÄrd,
svenska turistföreningen
Bo-Erik Gyberg - Råd
vid Kulturdepartementet,
fd Rektor vid Nyckelviksskolan
utbildad stugvärd i svenska fjällen med kunskaper inom livräddning,
brandsläckning mm.
”[…] Elisabeth har effektivt och självständigt planerat och utvecklat en marknadsföring som
2009
inforMatör,
urkultfestivalen
bidrar +till2011
att Konstfack
når sina rekryteringsmål,
exempelvis genom ökad närvaro i sociala
Kommunikatör
på
i näsåker
(2009),
medier och ökad geografisk täckning.världsmusikfestivalen
Hennes kreativitet och
lyhördhet
för verksamhetens och
Ansvarig
för
filmvisning
samt
gästföreläsningar
(2011).
målgruppens behov har bland annat avspeglats i en ny marknadsplan för studentrekrytering,
förändring av Öppet
Hus och i produktion
av trycksaker
och annonsering (inklusive filmat
2004
ugL-handledare
(ass), Äventyrens
ö, Åkersberga
material). […] assisterande handledare vid ugL-kurser i friluftsmiljö.
Elisabeth är noggrann,
snabb och kompetent
inom sitt fjällstation
område. hon
uttrycker sig väl i tal och
2002
friLuftsguidE
mm, saltoluokta
– stf
skrift på svenska och
engelska,
vilket
har
varit
en
stor
resurs
i
den
interna
kommunikationen
friluftsguide i sarek, reception, skiduthyrning – alla självklara
med studenter och
personal.
[…]
Elisabeth
är
initiativrik
och
positiv
och
har
genomfört alla
arbetsuppgifter på en fjällstation.
arbetsuppgifter med stor entusiasm och ansvarskänsla. […] ”
2002
scEnarbEtarE, teater Moment, stockholm
Elisabet Nordwall -Medarbetare
Förvaltningschef
Konstfack
på på
teatern
vid produktion av scenografi och rekvisita.
1997

LjustEKniK, teater Pero, stockholm
Ljusteknik på föreställningen “systrar”, regi john galva.

sPrÅK
1995
–1996
rEgiassistEnt, fria teatern, högdalen, stockholm
svenska: modersmål
Produktionsassistent “galileo galilei”,
Engelska: flytanderekvisitaansvarig
i tal och skrift “greve dracula”,
baskunskaper i italienska,
spanska,
franska.
regiassistent
“vi var
sju”, regi itamar Kubovy.
1995

KurLEdarE, sts international schools
huvudansvar för studenterna samt undervisning i engelska.

PortfoLio

På min hemsida www.elisabethlundmark.se visas ett urval av mina tidigare arbeten.

voLontÄrt arbEtE

