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Därför skulle min kompetens passa perfekt hos just er!
 
Till att börja med för att jag är ambitiös, väldigt idérik och brinner för att inspirera. 
   Har dessutom utbildning inom journalistik, dokumentär film och radioreportage. Plus gedigen erfarenhet 
som webbredaktör. Speciellt utvecklingsprojekt inom webb och kommunikation känns extra spännande.
   Det vore helt enkelt fantastiskt inspirerande att få möjligheten att bli en viktig pusselbit hos er.

Nedan finns mer om min bakgrund, som format mig till den person jag är i dag.

 
Har pedagogisk erfarenhet från idrottsliv och barnomsorg
 
Genom livets alla faser har jag samlat på mig värdefull erfarenhet som kommit till nytta i arbetslivet.
   Lärde mig exempelvis tidigt om målfokusering och hur en grupp blir stark via åren inom lagidrott. 
Spelade handboll från ca 9-års ålder och var även ungdomstränare från ungefär 12-13 års ålder (tränade 
ibland två lag samtidigt). Gick olika idrottsledarutbildningar och är van att instruera, coacha och inspirera. 
Höll på med handboll som spelare och ledare fram till jag var 25 år.
   Ytterligare pedagogiska kompetens kommer från tiden då jag arbetade på daghem, fritidshem och skolor i 
södra Stockholm direkt efter att jag gått ut gymnasiet. De första åren gick jag som daglig vikarie i distriktet. 
Har även en ettårig barnskötarutbildning från Södra Latins skola.

 
Upptäckte världens folk och blev resejournalist
 
Vid 25 års ålder vidtog en ny fas i livet. Gav mig ut i världen. Att resa är att lära sig om och inspireras av folk 
och kultur och växa som människa. Varvade långresor med arbete på skolor och fritidshem. Började även 
drömma om att blir reseskribent och utbildade mig till journalist på 90-talet. 
   Förverkligade drömmen om att bli reseskribent, bland annat genom ett längre (fyra år) uppdrag för 
Aftonbladets resebilaga och via publicerade resereportage i DN Söndag. Som grädde på moset startade jag 
en resesajt, vilken jag än i dag driver på min fritid. 
   Arrangerade även en resmässa i Stockholm åren 2006-2008. Då fanns ingen resmässa i Stockholm och jag 
startade en egen mässa. Hyra lokal, kontakt med reseföretag och turistbyråer, budget och marknadsföring. 
Allt på egen hand. Som mest hade min mässa 50-talet utställare och cirka 6 000 besökare.

 
Ser fram emot nya spännande utmaningar!
 
Slå mig gärna en signal (072-1718226) och vi kan prata mer om just ert kommunikationsprojekt. 
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