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Linda Jansson
Klareborgsgatan 36a
414 67 Göteborg
Personnr: 810214-5540
Telnr: 070-916 60 19
E-mail: linda.t.jansson@gmail.com
Truckkort: A4, B1, B2, B3
B-körkort
F-skatt, villkor (FA-skatt)
Organisationsnr: 810214-5540

Yrkeserfarenhet
B u ti ksmedi a - 2017-09 -nuvarande
Distributör
Leverans av varuavskiljare till livsmedelsbutiker runt om i Sverige. Samma som på Invision
Media Group som nu är uppköpta av Diagonal och kallas istället för Butiksmedia.

In vi si on Medi a G rou p - 2015-08 – 2017-02
Distributör, säljare, webbutvecklare, social media manager
Leverans av varuavskiljare till livsmedelsbutiker runt om i Sverige. Planera körningar utefter
en lista med butiker. Ansvara för kvalitén på varuavskiljarna. Skapa och uppdatera
företagets hemsida och sociala medier. De sista månaderna var jag även utesäljare.

S tarHi ve S tu di os - 2013-11 – 2014-01
Web & Marknadskoordinator
Underhåll och optimering av hemsidan (Wordpress), sköta olika sociala medier, skapa och
utföra olika undersökningar. Planera för och utföra framtida aktiviteter för att marknadsföra
företagets appidé.

S peed Competen ce - 2012-12 – 2015-07
Truckförare, orderplock
Timanställning och sedan fastanställning. Truckkörning (skjutstativ, motvikt, ergobjörn),
orderplock/inlägg i pallställ på Speeds lager i Arendal. Även plock och inlägg för hand.

Hey i t´s En ri co Pal l azzo - 2012-09 – 2013-10
Webbutvecklare
Jobbade enbart med Wordpress och frontend. Fick en färdig design i Photoshop och
skapade därefter hemsidan i Wordpress.

Egen företagare Pi xel i n - 2012-04 –nuvarande
Webbutvecklare
Skapa enklare hemsidor i Wordpress och jobbar mest med HTML, CSS, Javascript, SEO,
PHP och bildredigering i Photoshop. Se www.pixelin.se för exempel.

S ch i mpan z - 2011-06 – 2011-12
Webbutvecklare Flash/AS3
Flashutveckling (AS3) samt skapa webbplatser i Wordpress. Mestadels front-end men även
lite back-end.

Eri csson - 2007-01 – 2009-03
Instruktör
Instruktör inom Ericssons system MINI-LINK TN. Jobbet innebar att resa runt i världen och
hålla i kurser för anställda på motsvarande Telia, Tele2, 3 etc.

Eri csson - 2006-09 – 2006-12
Arbetsledare
Påbörjade Ericssons chefstraineeprogram och var arbetsledare för 15-20 personer på ett
lager. (Läs mer om traineeprogrammet under mina utbildningar.) Jag avbröt utbildningen
då jag fick jobb som instruktör i Mölndal istället.

Man power (uthyrd till Ericsson) - 2002-12 – 2006-09
Truckförare, emballerare
Orderplock, emballering och truckkörning på Ericsson i Borås.

D i agon al Förl ags - 2002-08 – 2002-11
Telefonförsäljare
Sålde annonsplatser i reklamutskick.

R estau ran g R en ässan s - 2001-11 – 2001-12
Julbordsvärdinna, servitris
Ansvara för påfyllning av julbordet samt servering.

Man power (uthyrd till Ericsson) - 2000-08 – 2001-05
Provare, elektronikmontör
Började i provningen av MINI-LINK TN. Sedan fick jag lödcertifikat så jag kunde jobba med
montering. Hade även ansvar för materialbeställning.

Utbildning
Person al S trategern a – 2011-10 – 2012-03
Företagarutbildning
Kursen innehöll stresshantering, marknadsföring, företagsekonomi, försäljning m.m.

Y rkesh ögskol an G öteborg - 2009-08 – 2011-06
Webbutvecklare
PHP, MySQL, ASP.NET, AS3, HTML, CSS, Javascript, Drupal, Wordpress,
Visuell Kommunikation (Photoshop, Indesign, Illustrator etc.) m.m.

Vu xen u tbi l dn i n gen G öteborg - 2009-01 – 2009-06
Webbdesign
HTML, CSS, Design

Eri csson - 2006-06 – 2007-01
Chefstrainee
Utbildningen innehöll självassessment, stresshantering, symboliskt ledarskap, praktisk
mötesteknik, grupputveckling, inre och yttre arbetsmiljö etc.

G öteborgs Un i versi tet - 2003-08 – 2004-01
Psykologi
Grundkurs i psykologi som gav en inblick i biologisk och kognitiv psykologi samt
utvecklings-, personlighets- och socialpsykologi.

Trai n ee Cen ter - 2002-05 – 2002-08
Kommunikatörsutbildning
I kursen gick vi igenom service, retorik, försäljning, kroppsspråk, psykologi, pedagogik,
ekonomi, kommunikation, ledarskap, social kompetens m.m.

Eri csson A B - 2001-01 – 2001-04
Grundkurs ellära 11 dgr.
Grundläggande ellära och elektronik med mätteknik.

B äckän gsgymn asi et B orås - 1997-08 – 2000-06
Estetiska programmet inriktning teater
I utbildningen ingick bland annat dramatisk form och komposition, dans- och teaterhistoria,
arbetsmiljö, företagsekonomi, kroppen som uttrycksmedel och scenisk gestaltning.

