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ARBETSPLATSER
Blomquist&Co 2012 –
Ruth reklambyrå 2007 – 12
TCB (Taking care of business) 2003 – 07
Sveriges radio 2002 – 03
Adera 1998 – 02
Aastroem&Co 1996 – 98

VAD JAG KAN BIDRA MED
Jag kan hjälpa er att formge och färdigställa grafisk kommunikation såsom illustrationer, bildretuscher, ikoner,
infografik, banners, hemsidor, broschyrer, rörlig media, butiksmaterial, fasadvepor, affischer, PowerPointpresentationer, print i alla storlekar till tunnelbana, buss, lastbil och flyg, e-postutskick, böcker, annonser av
alla slag, foldrar, blanketter, förpackningar, flaggor, årsredovisningar, mm.
SÅ TÄNKER JAG I MIN YRKESROLL
För mig är grafisk design en form av problemlösning. Det primära är inte att det blir snyggt. Det primära är att
förstärka en känsla, förmedla en idé, göra ett jobb. Jag har arbetat som grafisk formgivare över 20 år nu och har
levererat original både till print och digitala produktioner i alla möjliga kanaler. Jag är formsäker och min styrka
ligger i erfarenheten, mina breda tekniska kunskaper och viljan att ständigt lära mig nytt. Det är väldigt viktigt för
mig att jobba för en skön laganda med högt i tak och många skratt.
LITE OM MIG SOM PRIVATPERSON
Jag är född och uppvuxen i Stockholms innerstad och här bor jag nu med mina tre tonårsdöttrar och
stortrivs. Jag har alltid varit kreativ och tycker om att träffa människor. Mitt danska påbrå lockade mig att
bo i Köpenhamn under ett av mina ungdomsår (88–89) och jag talar och förstår danska tämligen bra. Jag
bodde även ett år i Paris där jag studerade på en konstskola. Så jag kan lite franska också. Jag är ingen
tävlingsmänniska men på Vårruset har jag sprungit 5 km på 22 minuter :) Och så gillar jag att simma, cykla
och paddla kajak. Jag tror att jag upplevs som väldigt hjälpsam, lugn, ansvarsfull och generös men jag är inte
rädd att säga vad jag tycker. Och är inte rädd för kritik. Jag tycker tvärtom det är viktigt med dialog där man
kan prata fritt och ha ett bra samarbete. Och det är mycket viktigt att man har roligt på jobbet!
Vänliga hälsningar från

Camilla

UTBILDNINGAR
ETC akademien kvällskurs html 1999
Forsbergs School of graphic design
1994 –96
Beckmans kvällskurs reklam 1993 – 94
Ateliér de Sèvres (Paris) 1992 – 93
Konstskolan i Stockholm 1991 – 92

PROGRAM JAG JOBBAR I
InDesign, Illustrator, Photoshop,
PowerPoint, After Effect, SketchUp,
Acrobat, Apsis, MailChimp, Keynote
m fl.
KUNDER
Tekniska museet, Statens Järnvägar,
Sveriges Radio, Kfem, Vällingby City,
Tiger, Nordiska Kompaniet, Carema, HRF,
Vattenfall, Brothers, Peak Perfomance,
Transdev, Transportstyrelsen, Com Hem,
Stockholms Universitet, Stockholms
Läns Landsting, Systembolaget, Green
Cargo, Christer Magnusson, Myrorna,
Svensk Filmindustri, IQ Samhällsbyggnad,
Svenska Bostäder, Aftonbladet, Almi
företagspartner, Myndigheten för
Tillgängliga Medier, Bonava, Scandic,
Hand in Hand, Ecpat, Svenska Enskilda
Banken, Volkswagen, Statoil, Semper,
JC, LO, Posten, Förenade Liv, Atlas
Copco, Friggs Naturdiet, Citygate forum,
Wallenius Lines, Förpackningsinsamlingen,
Ramundberget, IVA, Svensk
fastighetsförmedling, Studieförbundet
vuxenskolan
SPRÅK (skala 1-3 där 3 är högst)
Svenka 3
Engelska 2
Danska 2
Franska 1
Tyska 0,5
Ryska 0,5

