
Utvalda erfarenheter

KOMMUNIKATÖR
Viable Cities   |   Heltid   |   feb. 2022 – nuvarande

Kommunikatör med fokus på digitala kanaler, event och gemenskapsbyggning. Med story-telling, 

samskapande och multi-actor, multi-purpose nätverk arbetar vi mot klimatneutrala städer 2030.

KURSASSISTENT (HÅLLBARHET OCH MEDIETEKNIK)
Kungliga Tekniska Högskolan   |   Deltid   |   sep. 2021 – jan. 2022

Deltidsanställd som kursassistent med uppdrag att assistera i förberedelser och sidoaktiviteter, 

samt sammanställa närvaro och studenternas deltagande.

UTVÄRDERINGSKONSULT
Swedish Edtest   |   Deltid   |   jun. 2021 – sep. 2021

Konsultanställning för att genomföra en kvalitativ studie av företagens anseende av Swedish Edtest.

GRAFISK DESIGNER
Emakina DBG   |   Heltid   |   aug. 2018 – jan. 2020

Grafisk designer arbetandes digitalt och för tryck. Ansvarig för mindre varumärken och kunder, 

och arbetandes i team med större projekt och kunder.

DIGITAL DESIGNER
Enestedt & Co.   |   Heltid   |   sep. 2017 – jul. 2018

Digital designer med ansvar för hemsidor och digitala kanaler. Ansvarig att se över och assistera 

i implementation av digitala designer och projekt.

DIGITAL DESIGNER
Punk Office   |   Deltid   |   mar. 2016 – jul. 2017

Digital designer med ansvar för brand management. Lärande och arbetande med 3D utveckling 

och implementering av technologin sömlöst på webb.

SOCIALA MEDIER STRATEG
Milkman Agency   |   Praktik   |   sep. 2016 – dec. 2016

Praktikant inom SoMe strategi, arbetandes tillsammans med kunder i utveckling, uppbyggnad 

och implementering av strategier, samt uppföljande av resultat.

GRAFISK DESIGNER
Print Logistics   |   Heltid   |   nov. 2015 – mar. 2016

Grafisk designer för tryckfärdigt material, samt assisterande av kunder i förberedande och 

uppdaterande av deras designer och dokument för tryck.

ILLUSTRATÖR
Garment House   |   Deltid   |   sep. 2014 – maj 2015

Grafisk designer för tryckfärdigt material, samt assisterande av kunder i förberedande och 

uppdaterande av deras designer och dokument för tryck.

DESIGNER
Mediaspjuth   |   Praktik   |   mar. 2014 – maj 2014

Designpraktikant arbetandes nära art director i utveckling av idéer och kampanjer, samt 

självständig design av mindre projekt.

Jag heter Sandra. Jag är en designer, entusiast, kommunikatör och äventyrare. Jag är en rastlös 

själ som ofta hittas djupt fokuserad i ett projekt eller arbetandes på en ny idé. Jag gillar att 

göra många saker, men en av mina största passioner är design. Jag är utbildad inom design, 

kommunikation och ledarskap, och jag har arbetat i ett antal olika roller och konstellationer inom 

dessa områden. Genom kurser, intressen, engagemang och arbetserfarenhet har jag skaffat 

mig interkulturell kompetens, förståelse för kommunikation på olika marknader, långsiktigt 

strategiskt tänkande, en stor känsla för ansvar, samt självsäkerhet i det jobb jag utför.

Sandra Sjöö
+46 737 54 94 54

HELLO@IAMSANDRA.FYI

WWW.IAMSANDRA.FYI

LINKEDIN.COM/IN/IAMSANDRAFYI

Utbildning och kurser

 • MASTER I MEDIA MANAGEMENT

Kungliga Tekniska Högskolan

2020 – 2022

 • MASTERING DIGITAL PR

Semrush Academy

2022

 • MÄNNISKA-DATOR INTERAKTION

Georgia Tech via Udacity

2021

 • UTBYTESSTUDIER I DESIGN

Deakin University Australia

2015

 • KANDIDAT I INFORMATIONSTEKNIK

Högskolan i Jönköping

2012 – 2015

 • GRUNDUTBILDNING I MEDIA

Ullvigymnasiet

2009 – 2012

Publiceringar

• COOL livsmedelshandel: Svenska konsu-

menters uppfattning av ursprungs-

information och märkningar i onlinemiljö

• Addressing Students’ Eco-anxiety 

when Teaching Sustainability in Higher 

Education

• TRAIL RUNNING GENOM CROSS-MEDIA: 

En kvalitativ studie av cross-media-

marknadsföring för John Bauer Trail Run

Huvudkompetenser

• Grafisk och digital design

• Kommunikation

• Webbdesign och webbutveckling

• UX/UI design

• Varumärkesbyggnad

• Marknadsföring och strategi

Språk

• Svenska (flytande)

• Engelska (flytande)

• Tyska (grundlig)
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