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KOMMUNIKATÖR OCH PROJEKTLEDARE MED FOKUS PÅ FOTO, FILM
OCH DIGITALA PROJEKT.
Specialiserad inom foto, film, kultur, digital innovation och utveckling. Van vid
att planera, leda och producera kommunikation till alla kanaler. Efter min tid
som grundare och VD på min startup AppByrån är jag mycket van vid att
arbeta med beställning av digitala produkter. De senaste åren har jag arbetat
som kommunikatör på två av Skånes största festivaler inom kultur: Landskrona
Foto Festival och Nordisk Panorama Film Festival och tagit fram innehåll såsom
foto, film, text, pressmeddelanden på svenska och engelska och ansvarat för
event. Utbildning från Lunds och Malmös Universitet inom kommunikation och
projektledning.

ARBETE
PR & COMMUNICATION MANAGER NORDISK PANORAMA, JUN – OKT 2018
Anställd på Film i Skåne för att arbeta med Nordisk Panorama Film Festival som är en
av Malmös största filmfestivaler och den viktigaste mötesplatsen for kort- och
dokumentärfilmare i Norden sedan 1989. Festivalen arrangeras av Nordisk Panorama
tillsammans med Malmö stad och Film i Skåne med stöd av Region Skåne. Mina
arbetsuppgifter var främst att genom marknadsföring stärka bilden av Nordisk
Panorama och öka publikantalet samt att nå ut till och engagera fler målgrupper. Samt
att planera och leda kommunikationsarbetet i alla kanaler samt i print.

KOMMUNIKATÖR, LANDSKRONA FOTO FESTIVAL, JAN – SEP 2017
Anställd på Landskrona Stads Kulturförvaltning. Strategiskt och operativt arbete som
kommunikatör baserat utifrån min kommunikationsplan. Skapade och upprätthöll en
redaktionell kalender för inlägg i sociala medier, nyhetsbrev och pressmeddelanden.
Text till alla olika kanaler på svenska och engelska. Formgav annonser och trycksaker i
InDesign. Löpande fotografering och bildbehandling. Skapade en YouTube kanal och
filmade och redigerade filmer. Uppdateringar av hemsidan i WordPress. Beställde
väggtexter och skyltar till utställningarna samt var med vid montering och hängning av
utställningarna.

PROJEKTLEDARE LANDSKRONA FOTO FESTIVAL, FEB – DEC 2016
Anställd på Landskrona Stads Kulturförvaltning. Arbetet som projektledare för
fotofestivalen gav mig värdefull erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
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och av att leda en av norra Europas största och mest ambitiösa fotofestivaler. Mina
arbetsuppgifter var bl.a. avtalsskrivning, bemanning, volontäransvar, programinnehåll,
kommunikation, administration samt genomförande av festivalen under tio dagar i
augusti 2016.

PROJEKTLEDARE FRÖFABRIKEN CREATIVE SPACE, LANDSKRONA STAD,
Jag arbetade parallellt som projektledare för Fröfabriken samtidigt som jag arbetade
med fotofestivalen. Arbetsuppgifter: ansvar för uthyrning av konstnärsateljéer, utveckla
verksamheten samt marknadsföring.

DIGITAL PROJEKTLEDARE , APPBYRÅN SVERIGE AB, JUNI 2015 – FEB 2016
Olika uppdrag inom digital projektledning, storytelling, konceptutveckling,
webbredaktör, content manager. Fotograf och bildbehandling. Kunder i urval:
Helsingborgs stadsteater, Guidly - ett startup företag inom digital storytelling, Swedish
Society of Public Parks and Gardens.

DIGITAL PRODUKTIONSLEDARE, GOOD OLD, SEP 2014 – JUNI 2015
Resursplanerade all produktion med ansvarar för att projekt levererades i tid med hög
kvalitet och inom budget. Löpande kommunikation med teamen och kunder.
Ansvarade för den tekniska delen av offerering och tidsuppskattningar. Löpande
uppdatering av kunders hemsidor i bl.a Wordpress, EpiServer och Drupal. Ingick i
företagets styrgrupp. Kunder i urval: Malmö stad, Hövding och IM.

VD / ÄGARE, APPBYRÅN SVERIGE AB, SEP 2010 – SEP 2014
Jag är utbildad apputvecklare och AppByrån var mitt eget bolag som jag grundade
och drev fram till att Sigma ITM förvärade bolaget och det blev till AppByrån by Sigma.
På AppByrån var mina arbetsuppgifter att leda den dagliga digitala produktionen. Jag
har varit ansvarig för digitala lösningar åt bl.a. Egmont Tidskrifter, Sanoma Utbildning,
Lomma kommun, Sandvik, Wihlborgs och Balder Fastigheter. Arbetade som VD mellan
2013-2014 med bl.a. personalansvar.

FOTOGRAF, FOTOGRAF VIKTORIA BLOMBERG, JAN 1997 – SEP 2010
Jag är utbildad fotograf och har sedan 1997 haft egen firma som fotograf med
uppdrag som press och reklam fotograf. Arbetsuppgifter: fotografering,
bildbehandling, planering, administration, sälja in reportageidéer. Kunder i urval:
Öresundskomiteen, Sydsvenskan, ID Kommunikation, skivbolag och reklambyråer.
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BILDREDAKTÖR, SYDSVENSKAN, FEB 1999 – DEC 2003
På Sydsvenskan arbetade jag som bildredaktör och fotograf. Tjänsten som
bildredaktör innebar att koordinera och ansvara för det dagliga arbetet på
bildredaktionen samt att välja ut vilka bilder som skulle publiceras

UTBILDNING
MALMÖ YRKESHÖGSKOLA, 2010 – 2011
Apputvecklare för iPhone och Android. Ettårig utbildning som ger fördjupade
kunskaper i programmering

MALMÖ UNIVERSITET, 2008 – 2010
Produktionsledare inom Media. Programmet innehåller bland annat kurser i grafisk
design, projektledning och processledning, produktion av tryckbara original och
digital publicering.

LUNDS UNIVERSITET, 1991 - 1996
Studier inom humaniora på Lunds Universitet. Media och kommunikation,Praktisk och
teoretisk filosofi, Drama, Teater, Film, Massbild och konstbild och Konsthistoria.
Sammanlagt 180 poäng.

KULTURAMA, FOTOSKOLA, STOCKHOLM 1993 - 1994
Utbildning som fotograf. Studio och reportage.

ÖSTRA GREVIE FOLKHÖGSKOLA, 1989-1990
Utbildning inom teater med inriktning på barnteater

MALMÖ LATINSKOLA, 1986 - 1988
Social linje

VIDAREUTBILDNING I URVAL
Workshop om Google AdWords, TopVisible, 2015
Traffic Jam Sessions Hackathon, MEDEA, under tre dagar, maj 2014
Social Media och Web 2.0, Uppsala Universitet 2009
Webbutveckling, Malmö Högskola 2009
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”Fra Miami til Thisted - over World Press”, Danmarks Journalisthøjskole, 2003
Martin Parr Workshop, Duckspool, England, november 2003

DATORKUNSKAPER
Mycket goda kunskaper i Adobe Photoshop & InDesign.
Mycket goda kunskaper och lång erfarenhet av sociala medier
Mycket goda kunskaper i Wordpress.
Mycket goda kunskaper i Office paketet.
Mycket goda kunskaper i att skapa nyhetsbrev i EditNews och Mailchimp.
Mycket goda kunskaper i webb och app utveckling.
Goda kunskaper i SEO, Google AdWords, Analytics och Facebook Business.
Goda kunskaper i Adobe Illustrator.
Goda kunskaper i Adobe Premiere.
Goda kunskaper i Epi Server och Drupal.

SPRÅK
Svenska, Engelska, Danska, Spanska

Referenser finns och lämnas på begäran.

4

