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arbetslivserfarenhet

Projektledare (Imágenes del Sur/Bilder från Söder, Malmö, 
2020) Ansvarig för innehåll, produktion och marknadsföring/
kommunikation, för film- och kulturfestivalen som pågick under 
oktober 2020 för ca. 800 besökare, på plats och online. 

Webbredaktör (Sveriges Television, Umeå, 2018-2019) 
Skapade digitalt innehåll och interaktiva strategier med 
publiken både i broadcast och online. 

Designer och produktionsledare (Intersign AB, Göteborg, 
2014-2017) Designer för projekt inom skyltbransch och 
grafisk produktion, i direkt kontakt med kunderna och 
produktionsavdelningen.

Akademisk koordinator, workshop instruktör och kreativ 
konsult (Rigoletti Casa de Diseño, Mexico city, 2008-2010) 
Designade och implementerade akademiska upplevelser inom 
design, både för design studenter och för allmän publik. 

Frilans designer och konsult (2002-pågående) Självständigt 
arbete till företag, privata personer och organisationer, med 
fokus på projekt om kultur, samhälle och sociala frågor, inom 
grafisk design, marknadsföring och interaktiva strategier.

utbildning

Interaktionsdesign, Masterexamen (Malmö Universitet, 
2017-2020) Design forskning, UX/UI metoder och principer, 
medskapande metoder, projektledning, akademisk skrivande. 

Naturens Rättigheter, ett års kurs (Färnebo Folkhögskola, 
Östra Färnebo, 2018-2019) Ekopedagogiska verktyg, sociala 
rörelser, mänskliga rättigheter och jämställdhets frågor i en 
ram av globala hållbarhet. 

Design, Kandidatexamen (Universidad Anáhuac, Mexico 
city 1998-2002). Grafisk och produktdesign med inriktning på 
projektledning.

Fristående kurser inom Latinamerikanska sämhället och politik, 
Teater, Illustration, Starta eget företag, volontärarbete. 

datorkunskaper

Mac- och PC-plattformar.
Grundliga programmeringskunskap 
på HMTL och CSS. 

Designmjukvaror: Figma, Canvas, 
Sketch, Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Acrobat, Premiere, Flexi. 

Internetverktyg: Sociala medier, 
Wordpress, Nyhetsbrevsplattformar.

Microsoft Office-paketet: Excel, 
Word, Powerpoint.

språk

Svenska, engelska, spanska.

andra erfarenheter

Volontärarbete inom design och 
kommunikation på olika ideella 
föreningar med fokus på kultur, och 
mänskliga rättigheter, i Sverige och 
Mexiko (1999-pågående)

Programledare på radioprojekt Vox 
Coordenada 57, webb-baserad radio 
på spanska. Göteborg. (2015-2017)

Sjukhusclown och instruktör 
på sjukhusclown-utbildning på 
Risaterapia, A.C., Mexiko (1999-2010), 
besökte sjukhus och äldreboende i 
11 år, utbildade sjukhusclowner i 7 
städer i Mexiko. Jag är också en del 
av styrelsen som tar strategiska beslut 
till organisationen. 

Som UX/UI designer sätter jag especiell fokus på att lära 
känna användarna, ha koll på trends och kombinera mina 
design kompetenser med mina personliga egenskaper.
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