Sandra Sjöö

Erfarenhet

Jag är Sandra. Jag är en designer, entusiast,

2018 - 2020

Emakina DBG

kommunikatör och äventyrare. Jag är en rastlös

GRAFISK DESIGNER

själ som ofta hittas sökandes efter inspiration

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

eller arbetandes på en ny idé. Jag gillar att göra

och kunder, och arbetandes i team med större projekt och kunder.

mycket, men en av mina största passioner är
design. Jag har arbetat inom olika situationer

2017 - 2018

Enestedt & Co.

inom designer, både i Sverige och Australien.

DIGITAL DESIGNER

Här finns en del av min erfarenhet, men det

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

finns även mer på min LinkedIn.

och assistera i implementation av digitala designer och projekt.

2016 – 2017

Punk Office

Telefon

DIGITAL DESIGNER

+46 737 54 94 54

Digital designer med ansvar för brand management. Lärande och arbetande med
3D utveckling och implementering av technologin sömlöst på webb.

Epost

HELLO@IAMSANDRA.FYI

2016

Milkman Agency

SOCIALA MEDIER STRATEG
Hemsida

Sociala medier strateg praktikant arbetandes tillsammans med kunder i utveckling,

WWW.IAMSANDRA.FYI

uppbyggnad och implementering av strategier, samt uppföljande av resultat.

2015 – 2016

Print Logistics

GRAFISK DESIGNER

linkedin.com/in/iamsandraFYI/

Grafisk designer för tryckfärdigt material, samt assisterande av kunder i förberedande
och uppdaterande av deras designer och dokument för tryck.

behance.net/iamsandraFYI

2014 – 2015

dribbble.com/iamsandraFYI

Garment House

ILLUSTRATÖR
Illustratering av anpassningsbara och justerbara designer och prototyper för profil
kläder och material. Assisterade kunder i implementering av varumärken i mallar.

Språk
2014

Svenska, Engelska, Tyska

Mediaspjuth

DESIGNER
Publiceringar

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

TRAIL RUNNING GENOM CROSS-MEDIA: En

samt självständig design av mindre projekt.

kvalitativ studie av cross-mediamarknadsföring

2013 – 2015

för John Bauer Trail Run

HI TECH Studerandeförening på Tekniska Högskolan i Jönköping

IT MANAGER / PR MANAGER
Huvudkompetenser
Grafisk

och

digital

webbutveckling,

IT Manager på studentföreningen med ansvar för hemsida och digitala kanaler. PR
design,

Manager på extern kommitté med ansvar för varumärkesidentitet och kampanjer.

webbdesign,

varumärkesbyggnad

och

strategi, marknadsförig, kommunikation

Utbildning

Kurser och certifikat
2021 Udacity:
Human-Computer Interaction by Georgia Tech

2020-2022

Kungliga Tekniska Högskolan

TEKNOLOGIE MASTER I MEDIA MANAGEMENT
2021 HarvardX:
Remote Work Revolution for Everyone, Audit Track

2015

Deaking University Australia

UTBYTESSTUDIER INOM DESIGN, KONST OCH BRANDING
2012 – 2015

Jönköping University

TEKNOLOGIE KANDIDATEXAMEN I INFORMATIONSTEKNIK
Specialisering inom Grafisk Design och Webbutveckling

2009 – 2012

Ullvigymnasiet

GRUNDUTBILDNING INOM MEDIA

