
OLIVIA KASSANDER

EX16, AD i kataloggruppen    januari - juni 2016 (pågående)

Flerdagars evenemang för för att fira och marknadsföra min examensklass.

LiTHaninan, Layoutansvarig    augusti 2015 - juni 2016 (pågående)

Studenttidning, skickas ut till universitetets teknologer.

LinTek marknadsföringsutskott, Grafiker    augusti 2014 - juni 2015

LinTek är en studentkår som har hand om alla de tekniska programmen på 
Linköpings universitet.

EX14, sponsgrupp    januari - juni 2014

Flerdagars evenemang för de examinerande studenterna från Grafisk design och 
kommunikation.

Trappan marknadsföringslag, Projektledare/Grafiker    augusti 2013 - juni 2014

Norrköpings kårhus där det anordnas event för studenter.

UTBILDNING 
Linköpings universitet     augusti 2013 - juni 2016 (pågående) 

Grafisk design och kommunikation, 180hp

Kungliga Tekniska Högskolan      juni 2013

Programmering och datalogiskt tänkande, 3hp

Berghs School of Communication     september - november 2012 

Illustration, introkurs 

ENGAGEMANG

VERKTYG

INTRESSEN

Bästa visuella effekt - C Awards,    april 2016

Lugna Lungan är en tjänst som vissualisera luftkvalitet för möjlighet till förändring.

Hack for Sweden - som grafiker,    mars 2015

En tävling för att möjliggöra utveckling av nya tjänster och produkter med hjälp 
av myndigheters öppna data. Vi placerade oss på 1:a plats med varningstjänsten 
VARSKO och vann en resa till San Francissco med fantastiska studiebesök.

Kinderägget,    mars 2015

Tillsammans med min partner skapade vi en grafisk manual till projektet Tech 
Pilots av Mjärdevi Science Park. Vi pacerade oss på en 2:a plats.

Körkort (B-körkort) 
Kassavana

TACK,
för att ni tog er tid och 
jag hoppas vi ses snart!

Indesign 

Illustrator

Photoshop
Acrobat
Muse

Sublime
HTML5 

CSS3 
Sketch
AutoCAD LT 2010
3D SketchUp
Officepaketet
Slack

Socialisera
Illustrera

Träna 

Resa

PRISER

Egenföretagare,     juni 2015 - pågående

Arbetar med grafisk formgivning av både webb och tryck. Jag har blivit anlitad 
som både AD och Orginalare.

F&B Factory (Internship),     mars - maj 2015

Factory är en del av Forsman & Bodenfors-koncernen och är en av 
nordens största produktionsbyråer.

Tore & Co,     maj - juni 2015

Grafisk formgivare, skapade den grafiska profilen och arbetar med 
formgivningen av profilmatrial.

Skeppstedt Drotz Arkitekter,     juli - augusti 2014

Projektledare och fotografassistent i ett portfolioprojekt.

Ahlsén Åberg Arkitektkontor,     september 2010 - maj 2013 

Assistent, förbereder presentationer, ritar upp hus i 3D, organiserar kontaktlis-
tor, etc. 

Face2Face,     februari - mars 2013

Eventförsäljning & canvasförsäljning. Avtalsförsäljning för projektet Göta Energi 
& Fritt Flyt.

By The Sea klädbutik,     juni - november 2012 

Säljare och kassörska. Arbetade ensam i butiken och hade då även ensamt ansvar.
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