MARITA HEDSTRÖM
Grafisk design för tryck och webb, UX,
UI, interaktionsdesign, användarupplevelser
Hej!
När jag var tio år skapade jag min första tidning. Formatet var A5
och tidningen innehöll korsord, tävling och seriestrip. Många år har
gått sedan dess men jag älskar fortfarande formgivningen och att
designa.

KONTAKT
Storgatan 4, Svedala
+46 70 201 62 19
maritahedstrom@gmail.com

maritahedstrom.com
Körkort:

B

Civilstatus:	Särbo med
två vuxna tjejer
Svenska:
Engelska:
Danska:
Norska:

Flytande, tal/skrift
Flytande, tal/skrift
Grundkunskaper
Grundkunskaper

Program/System:
Mac / PC
MS Office
Indesign
Mailchimp
Photoshop
Wordpress
Illustrator
Textalk
XD
Sketchup
Dreamweaver Flatworker
Premiere pro Trueflow
Acrobat
Pitstop
Invision
m.fl

Jag har en kandidatexamen (2018) i informatik/digital design,
kompetens och lång erfarenhet att producera grafiskt material
både för tryck och digitala kanaler. Program jag arbetar obehindrat
i är bland annat Indesign, Photoshop och Illustrator m fl. Jag har
även kunskap inom HTML5, CSS, CMS och har under flera år
administrerat webbshopar och webbplatser.
Jag arbetar just nu som grafisk designer och marknadskommunikatör.
Tidigare hade jag under många år en bred tjänst som innebar
varierande arbetsuppgifter och ansvar på en prepressavdelning; allt
från första kundkontakt till idé, layout/formgivning och leverans av
produkt.
På fritiden driver jag och en vän en webbshop med Personliga
Presenter, där ingår även arbete med digitala utskick samt
marknadsföring och sociala medier. Kundfokus har för mig alltid
varit prio ett oavsett om det gäller bemötande eller att skapa en
kundanpassad produkt. Jag roar mig också ibland med att medverka
i tävlingar, detta oftast tillsammans med Photoshop, Illustrator och
Indesign m m. Sist i mitt CV kan ni se lite av vad
kreativiteten resulterat i.
Som kollega och person är jag ödmjuk, har nära
till skratt, är lättsam men seriös, väldigt social och
försöker alltid bidra till god stämning. Så önskar ni
en vänlig, företagsam och stämningshöjande kollega,
ring eller maila mig för ett möte. Jag är säker på att
det blir trevligt!
Bästa hälsningar
Marita Hedström, 070-201 62 19
maritahedstrom@gmail.com
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Klicka här för att se min CV-film som fick
6.500 visningar på LinkedIn på två veckor!

ARBETSLIVSERFARENHET
2018–pågår
		

JAFO AB
Grafisk designer/Marknadskommunikation

2017–pågår
		

Konsultuppdrag Adimox Productions
Framtagande av grafiskt material till tryck och digitala kanaler

2017–pågår

Svenska staten, kriminalvården,Ystad och Lund

	Arrestantvakt/administratör. Transporter av frihetsberövade mellan olika
instanser, sjukvård, tingsrätter, häkten. Arbete i arresten - inskrivning av
frihetsberövade, avvisiteringar, provtagningar, kroppsvisitationer, fotografering,
fingeravtrycksupptagning samt tillsyn och bevakning av frihetsberövade och
bevakningsuppdrag på sjukhus

2018		Malmö stad, Stadskontoret, kommunikationsavdelningen
		Timanställning, vikariat. Assistent, arbete med web content, texter, bildredigering m m
1996–2016	Ystads Centraltryckeri AB,Ystad
Allt på en prepressavdelning förekommande arbete, hela produktionsledet från början till slut: Kundkontakt, projektledning trycksaker, originalframställning/formgivning,
scanning, bildbehandling, pdf-framställning och bearbetning (felsökning), utskjut och
tryckplåtsframställning, provtryck, efterbearbetning vid behov. Projektledde och layoutade bland annat tidningen Husbyggaren och var även ansvarig för layout av Ystads
kommuntidning ”Ja, i Ystad”. Även ansvarig för digitaltryck, förberedelse för utskjutning till digitaltryck med variabeldata, tidigare även mallproduktion och administration för tryckeriets onlinesystem Designstore/PrinfoOnline

1994–1996	Grundkvist & Cappelin Reklambyrå,Ystad
Layout, formgivning, produktion

1992–1993	Tidningen Arbetet, Malmö
Allt i ett sätteri förekommande arbete, främst sättning och sidmontering

1990–1991	Litos Reprotryck, Malmö
Reproarbete, originalframställning, scanning, bildbehandling, filmmontering, plåtframställning

1988–1989	Bäcklunds boktryckeri, Malmö
Layout, reproarbete, original, scanning, bildbehandling, filmmontering,
plåtframställning

1986–1990	Kvällsposten, Malmö
Allt i ett sätteri förekommande arbete, främst sidmontering

UTBILDNING
Högskolan Kristianstad 180 hp 

2015–2018

Kandidatexamen i Informatik/Digital Design, 180 hp

Malmö stad 

2017

Sharepointkurs, 1 dag

Svenska staten, kriminalvården

2017

Självskyddsutbildning, 1 vecka

Mittuniversitetet Sundsvall, distans

2015

Webbutveckling, 27 hp

Umeå Universitet, distans

2010

Digitala bilder, 7.5 hp

Malmö Högskola, distans 

2009

Webbutveckling, grundkurs, 7.5 hp

Teknik i Media, Malmö

1995

Grafisk kurs, 16 v

AMU Hadar, Malmö

1994–2008

Fortbildning grafiska kurser i InDesign, Acrobat, QuarkXpress

Värnhemsskolan, Malmö
Grafisk Tryckmedia, gymnasieutbildning

1986–1988

ENGAGEMANG PRIVAT
1985 Uppstart av volleybollförening, Svedala Volley
	
Var med om att starta upp volleybollföreningen. Skapade logotypen som används än idag,
föreningen är fortfarande mycket aktiv och har medverkat i SM

1985	Uppstart musikföreningen S.M.U.R.F
(Svedala Musikers Unga Rockförening).Varit engagerad i föreningen samt deras musikfestival Sommarrock sedan uppstart. Jag ingår fortfarande i fotogruppen med ansvar för
Sommarrockens Instagram och Facebook

KREATIVITET SOM GETT UTDELNING
2007

Coop MedMera
 inst av resa till Disneyland Paris
V
för 4 personer i 4 dagar
Mitt Coop MedMera-kort vann som
den mest kreativa bilden

2007

Tidningen Family Living

Vinst av köksvitvaror till ett värde av 50.000 kr
	Min presentation vann på temat ”Roligast eller mest behövande”

2012

JKE-design

Vinst av köksinredning till ett värde av 50.000 kr
	Mitt bildkollage vann på temat ”Vad är ett gott köksliv för dig?”

2012

Skurups kommun
Vinst 3.000 kronor
”Gör Skurup vackrare” var en tävling som gick ut på att på ett så kreativt
sätt medverka till att göra Skurups kommun vackrare och mina idéer
vann första priset i tävlingen

2014

Mini Cooper/4 Good
Vinst av gratis hyrbil, Mini Cooper, i 4 månader.
Min motivering på temat ”Varför jag är värd detta” vann

2015

Elite Hotels

Vinst av övernattning för två personer i dubbelrum ”Deluxe”.
	Min motivering vann på temat ”Varför min vänninna är värd en
övernattning.”

