
Profil	 Senior copywriter inom business-to-business, dvs marknadsföring av tjänster och 
produkter som inte säljs till konsument. Inriktningen kräver intresse för komplexa tjänster, 
företags- och säljprocesser och förmåga att snabbt förstå vad som är viktigt för 
målgruppen/kunden och skapa intresseväckande kommunikation. Har lång erfarenhet av 
att utveckla varumärken och ta fram och arbeta enligt kommunikationsstrategier. Arbetar 
även med innehåll på webbplatser, content i sociala medier, nyhetsbrev, 
pressmeddelanden mm.


Erfarenhet i urval	 Senior Copywriter, Next State, Stockholm 2018-nutid

	 Arbetar med utveckling av varumärken och kommunikation för flera företag, löpande 

kommunikation på webbplatser i form av texter, filmmanus, nyheter, pressmeddelanden, 
content i sociala medier, trycksaker, white papers mm.


	 Frilans, Stockholm – 2016-2018

	 Arbetade i frilansprojekt med bland annat wedsly.com - en helt ny typ av 

bröllopsplaneringssajt, Yogashala Stockholm, BMP Innovation.

	 I samarbete med Pyramid i Helsingborg arbetade jag bl a med Midroc Property 

Development, Väla köpcentrum, Contura, LK, Jetpak, Corteva och Hälsostaden.


	 Copywriter, Pyramid Communication, Helsingborg – 2006-2016

	 Som copy på en av Sveriges ledande reklambyråer inom B2B var jag med om en 

fantastisk yrkesmässig resa. Fick tillfälle att jobba med många spännande kunder i flera 
typer av projekt; varumärkesutveckling, kampanjer, webbsajter, lanseringar med mera.


	 Arbetade även på Pyramid 1994-1996.


	 Kommunikatör, Edita Communication, Stockholm – 2004-2005

	 Arbetade med kommunikation för IFL vid Handelshögskolan, som skribent och 

formgivare.

	 

	 Kommunikatör, Grafiska Företagens Förbund, Stockholm – 2002-2004

	 Skötte självständigt medlemsinformation, bland annat i form av nyhetsbrev.

	 

	 Interactive designer, Reference Interactive, Stockholm – 1997

	 Design av multimediaproduktioner.


	 Journalist, Nordvästra Skånes Tidningar, Ängelholm – 1990-1992

	 Nyhetsreporter och sedermera redigerare på centralredaktionen med bevakning av 

Ängelholm, Båstad, Höganäs, Örkelljunga, Klippan med flera skånska kommuner.
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Utbildning	 Fysioterapeut, Karolinska Institutet 1998-2000, ej avslutade

	 Berghs School of Communication – Tidningsdesign/grafisk form 1992-1994

	 Journalisthögskolan – Journalistik 1988-1989


Övriga meriter	 Talar engelska, portugisiska, spanska och franska. Behärskar flera olika CMS-verktyg, 
som Wordpress och EpiServer samt har goda kunskaper i Adobes designprogram och 
Acrobat. Har god blick för bild, form och typografi.


Referenser	 Emma Nilsson, projektledare Graal Agency och Pyramid, tel 073-086 68 75. Fler 
referenser på begäran.


”Hål i CV:t”	 Föräldraledig 2000-2002, 2005-2006


