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CV – Magnus Edlund
Arbetslivserfarenhet
Xerox Sverige AB
2008 – 2010
Anställd som grafisk formgivare. Min arbetsuppgifter består i att formge och layouta nytt
marknadsmaterial som till exempel broschyrer, datablad, offertlayouter, rollups, posters, webbbanners,
e-postutskick och mässmaterial åt Xerox kunder. Jag har mestadels arbetat mot Ericsson AB men även en
hel del mot Sveriges Kommuner och Landsting, Coop och Regeringskansliet.
Academic Work/Manpower, konsult som grafisk formgivare vid Xerox Sverige AB i Kista
Manpower 2006 – 2008
Academic Work, 2004 – 2006
Samma arbetsuppgifter som ovan vid anställningen hos Xerox Sverige AB
Ibas UK Ltd, London, England
2004
Datatekniker samt delansvarig för säkerställandet av bevismaterial inom ”Computer Forensics”.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att säkerhetskopiera olika typer av digital media, som t.ex.
hårddiskar och cd/dvd-skivor.
Actor Data AB, Uppsala
2002 – 2003
Ansvarig för hemsida, webbshop, e-postutskick, framställning av produktblad och annonser. Samt
delansvarig för marknadsföringen. Jag fotograferade även en del produkter för mässmaterial och
webbsida. Hade daglig kontakt med kunder över telefon som innesäljare.
Q image, Uppsala
2001
Grafisk produktion. Utskrivning av storbildsutskrifter samt laminering. Även en del originalarbete.
Q image, Uppsala
2001
Fotografassistent. Hjälpte till vid fotografering samt i framkallningslabb.
Nola Industrier AB, Stockholm
1999 – 2000
Innesäljare. Arbetade med försäljning av designade möbler för offentliga miljöer. Hade daglig kontakt med
kunder och leverantörer.
Hera Idéinformation AB, Uppsala
1999
Fick delta i olika arbetsgrupper och fick följa utvecklingen i olika projekt. Allt från radioreklam till
årsredovisningar.
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Utbildning
Stockholms Universitet
2003/09 – 2004/06
Multimedia, Pedagogik och teknik
Medieskolan, Stockholm

Referenser
Finns att få vid begäran

Övrigt

2002/08 – 2003/01
Webbdesign och grafisk formgivning

B-körkort

Medieskolan, Stockholm

Programvaror

2002/01 – 2002/06
Webbproduktion

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe
Indesign, Adobe Acrobat professional,
Macromedia Dreamweaver, Marcromedia Flash,
Pitstop och Officepaketet.

Komvux, Uppsala

1995

2000/08 – 2001/06
Kommunikation och media med inriktning
mot grafisk form

Språk

RMI-Berghs, Stockholm

Privat

1999/01 – 1999/06
Förberedande kurs i reklam
Uppsala Universitet
1998/08 – 1999/01
Tyska A, 12p
Läromästaren, Uppsala
1997/08 – 1998/06
Marknadsföring språk och export med
inriktning mot EU
F16, Uppsala
1996/04 – 1997/03
Värnpliktsutbildning
Linnéskolan, Uppsala
1992/08 – 1995/06
Treårig ekonomisk linje

Svenska och engelska i tal och skrift.

Jag
Som person är jag glad, social, engagerad och
utåtriktad. Vidareutveckling är viktigt för mig,
då vad som underhåller mitt engagemang är att
ständigt få lära och att förbättras. Jag har arbetat
och studerat inom olika områden och är van att
möta nya miljöer och individer. Att jag har lätt
för att möta nya människor har hjälpt mig att
utvecklas.
Mina intressen vid sidan av jobbet är att umgås
med familj och vänner, alpin skidåkning,
längdskidåkning, löpning, cykling, styrketräning,
lyssna på musik och gå på konserter.

