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All work, all play
Mitt namn är Yaty och jag är 25 år. Jag, och människor jag har jobbat med, ser mig
som en driftig, glad, självständig och kompetent person. Jag strävar alltid efter att
utvecklas i mitt arbete och att lära mig nya saker. Min fritid går åt till att umgås med
vänner och familj, inspireras av vackra saker och platser samt syssla med egna
små projekt.
I dagsläget jobbar jag som produktionsledare på kommunikationsbyrån Revolution
i Västerås. Mina uppgifter är leda produktionsflödet i våra projekt, ha kontakt med
kunder och underleverantörer och helt enkelt se till så saker blir gjorda. Jag letar
nu efter nya utmaningar i arbetslivet!
Min kunskap inom reklambranschen gör att jag kan arbeta i olika yrkesroller och
hoppa in där det behövs. För mig är det väldigt viktigt att inte bara besitta en
kunskap, utan att förstå hela processen. Jag känner mig inte bunden till en yrkesroll utan trivs med olika typer av arbetsuppgifter. Mitt intresse för design och konst
av olika slag passar dessutom utmärkt ihop med min förmåga att nätverka och
driva fram olika arrangemang och events.

Utbildningar
2009-2010
Visuell kommunikation, Learning Partner
Yrkesutbildning på 1,5 år med inriktning på den grafiska branschen. En stor del av
utbildningen var fokuserad på projektledning och marknadskommunikation.Vi läste
även kurser inom bland annat grafisk formgivning och webbproduktion.
2007
Digital fotografering/bildbehandling, Kulturama
Kvällskurs som innefattade ateljefotografering, efterarbetning och digital bildteknik.
2003-2006
Mediaprogrammet, Mediagymnasiet Nacka Strand
Gymnasieutbildning med inriktning på filmfotografering samt redigering.

Anställningar/Erfarenheter
2011- Produktionsledare, Revolution, Västerås
Produktionsledning av projekt och kampanjer inom reklam och kommunikation,
kontaktperson på byrån för både kunder och underleverantörer
2011- Projektledare, Unga kretörer, Västerås
Grundare och driver på egen hand ett kreativt nätverk för unga som är verksamma
inom kreativa yrken
2010-2011 Mediaproducent, Style magazine, Västerås
Tidningslayout, annonsproduktion och fotografering
2009-2011 Egenföretagare inom kommunikation
Startat upp och drivit eget företag pararellt med studier och erbjöd tjänster inom
formgivning, fotografering samt projektledning
2009-2010 Fotograf, The Studio, Västerås
2009 Praktik, Lenz, Västerås
Bildbyrå i Västerås där jag jobbade med bildhantering och studiofotografering

2008-2009 Fritidsledare, Hagsätra/Rågsved fritidsgård
2007-2009 Restaurangbiträde, Restaurang Tullen, Tullinge
2006-2008 Resurspersonal, Domarvägens fritidsklubb, Huddinge
Ett fristående fritids för förståndshandikappade barn
2003-2008 Eventarrangör, Ungdoms- och musikhuset Huset, Huddinge
Drivit och arrangerat events av olika slag, till exempel konserter och festivaler.
Jag var även artistansvarig och konferencier under större events
2005-2006 Säljare, Excellent Tradimus AB, Stockholm
Försäljning via telefon på uppdrag av telekomföretag
2005 Praktik, Meter film & television, Stockholm
Praktiserade under 10 veckor av produktionen ”Idol 2005” som studiovärdinna

Kompetens
Program
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
Microsoft Office-paketet
CMS-verktygen Wordpress och Drupal
Arbetar obehindrat i både Mac- och Microsoftmiljö
Övrigt
Layout- och originalarbete
Projektledning
Produktionsledning
Sociala medier
Event marketing
Grafisk design för webb och print
Porträtt- och studiofotografering

Referenser
Referenser lämnas gärna vid intresse.

