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MÅLSÄTTNING

Mi mål är a få använda och förmed-
la mi intresse, mina kunskaper och 
breda erfarenhet inom web - grafisk 
design, foto och videoproducering.
Jag är en iniavrik, kreav och 
målinriktad tävlingsmänniska som 
presterar mi bästa i kundfokuserade 
och och teamorienterade organisaoner

NIHAD ALIDAN

 I arbetsuppgifter som kontorsvärde brukar det exempelvis ingå 
att: Ta emot kunder, svara på inkommande samtal /mejl, beställa, 
arkivera , se till så att det är snyggt och prydligt överallt på och 
kring företagets lokaler. 

VITEC |  KONTORSVÄRDE| UMEÅ | 20182019

Befattningen utgjort support för ägare och VD med varierande 
arbetsuppgifter . Rollen har inneburit arbete med små och stora projekt som 
att utveckla system och rutiner för lagerhantering och marknadsföring samt 
löpande arbetsuppgifter inom bokföring, kundtjänst, inköp och interna 
kontakter med personal.

FIXIPHONE |  ADMINISTRATÖR | UMEÅ  | 2019  2020 

Webbutveckling  för alla sorters företagmed WordPress , SEO 
sökmotoroptimering analys, Arrangera bilder och text, producera 
filmer, fotografera och Administrera Sociala medier,  Logot ,broschyr 
och grafisk profil design. 

MEDIA STUDIO | UIUX | GÖTEBORG | 2017  2021

ANSTÄLLNINGAR

Som grafisk producent arbetar med form, färg, text och typografi 
och skapar trycksaker, förpackningar och digital grafik av hög 
kvalitet.

MEDIEINSTITUTET

Kundservice och företagsförsäljning. Vi studerade även inriktning 
inom butik.

LERNIA

 marknadsföring av produkter eller tjänster via digitala kanaler 
och plattformar

 DIGITAL MARKNADSFÖRING

UTBILDNING

ENGELSKA
75%

ARABISKA
95%

SVENSKA
81%

PERSISKA
91%

SPRÅK
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Vi samarbete med Umeåbiblioteket för att kunna hjälpa 
invandrare som nyligen  kommer Sverige att kunna integration 
förtt i samhället och få rådgivare för utveckla sig.

20172019
MANISKÖRHJÄLP IM | UMEÅ  

I ett Projekt med Migrationsverket hade vi fjärrundervisning i svenska för 
asylsökande Mitt uppdrag var att animera informationsfilmer som 
fjärrakademin erbjuder i sin undervisning för asylsökande.

Arbetade i team där jag förutom att bistå regissör med grafiken hade som 
huvuduppgift att sköta all övrig grafik i direktsända nyhetsinslag. 
Ett trivsamt och självständigt arbete där det ställdes stora krav på 
noggrannhet, att hålla deadlines och arbeta i grupp.
Förutom arbetet som CG-man arbetade jag även som Graphics Designer 
med live program för Kanal Teve.

20162017

20032010

FJÄRRAKADEMINE | UMEÅ

TV ALALAM | TEHRAN IRAN

Arbete som samordnare där jag hade kontakt med internationella 
reportrar för att få senaste nyhets uppdateringarna.
Redigerade både inspelade och direktsända nyheter så att inslagen kom 
i sändning vid rätt tidpunkt. och våra rapporter för få senaste nyheterna:

20022005
IRIB | TEHRAN IRAN

Ansvarade för det visuella konceptet och den estetiska kreativiteten på 
tidningen Al-shahade och redigerade sidor, bilder, annonser och artiklar.

20012002
ALSHAHADE | TEHRAN IRAN

i jobba med Nylander att träna på att skriva CV-Personlig brev, intervjuer, ha 
studiebesök på olika arbetsplatser, få ett ökat nätverk, prata om vilka 
rättigheter och skyldigheter man har när man arbetar i Sverige.

20182019
STUDIEFÖRBUNDET | UMEÅ | PROJEKTLEDNING 

ANSTÄLLNINGAR

ADOBE XD

 AFTER EFFECTS

PREMIERE 

WORDPRESS

MS WORD

INDESIGN

PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

personaliga  Kompetens


