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Anställningar
Marknadskommunikatör
Gothia Fortbildning

Februari 2014 – pågående
Ny titel och mer fokuserat ansvarsområde efter en
genomgående omstrukturering av företaget: kommunikatör/projektledare med inriktning mot webb och digital
marknadsföring. Fortsatt strategiskt och operativt
ansvarig för företagets webbplats, och samtidigt delaktig i
marknadsavdelningens övriga arbete.

Marknadsansvarig
Gothia Fortbildning

Webbutvecklare och projektledare
Makaron Produktion

Oktober 2005 – Maj 2007
Ansvarig Flashutvecklare, webbdesigner och projektledare.
Slutade på egen begäran.

Butiksbiträde
Nike Concept Store

Juli 2005 – September 2005
Butiksbiträde och lagerarbetare. Butiken, som var ett
samarbete mellan Nike och Stadium, stängde 2005.

Januari 2013 – Januari 2014
1 januari 2013 bildade Gothia Förlag och Fortbildning
AB företaget Gothia Fortbildning verksamt inom kompetensutveckling för professionella; böcker, tidningar, kurser
och konferenser inom områdena förskola, skola, medicin
och hälsa, socialt arbete, social omsorg och äldreomsorg.
Fortsatt förtroende som marknadsansvarig (se Gothia
Förlag nedan). Dubbelt så många anställda, mer än dubbelt så hög omsättning. Bland annat internt ansvarig för
projektet att skapa en gemensam webbplats med e-butik.
Pappaledig april 2013 - januari 2014.

Personlig assistent
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Marknadsansvarig
Gothia Förlag

Grafisk formgivare
Bokfiolen

Januari 2011 – December 2012
Operativt ansvarig för marknadsavdelningen: arbetsfördelning, planering, genomförande, uppföljning. I tjänsten
ingår även strategiskt och innehållsmässigt ansvar för
förlagets webbplats (inkl. publicering), annonsproduktion (webb och print), delaktighet i budgetprocessen samt
innehållsmässigt ansvar för Berling Mediakoncernens
gemensamma webbplats. Under en period även ansvarig
för att skriva och publicera pressmeddelanden. Ledamot i
ledningsgruppen.

Webbstrateg / Marknadsassistent
Gothia Förlag

Maj 2007 – December 2010
Tjänsten innebar bland mycket annat strategiskt och
redaktionellt ansvar för förlagets webbplats, samt intern
projektledning inför byte av webbplattform.

Juni 2005 – Juli 2005
Semestervikarie (heltid) som personlig assistent till
MS-sjuk man.

Butiksbiträde
Stadium, Helsingborg

Maj 2003 - Februari 2005
Extra arbete i två butiker vid sidan om heltidsstudier.
Vardagskvällar och helger.

April 2003
Projektanställning: formgivning av bokomslag.

Butiksbiträde
Vivo Fatburen

Juni 2002 - Juli 2002
Semestervikarie (heltid) som butiksbiträde. Under olika
perioder ansvarig för butikens samtliga varuområden och
för dagskassorna. Under en kort period biträdande butiksansvarig.

Butiksbiträde
Vivo Fatburen

Juni 2000 - Juli 2001
Butiksbiträde på heltid. Under olika perioder ansvarig för
butikens samtliga varuområden och för dagskassorna.
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Utbildning
IBC Euroforum: Ledare men inte chef - steg 2
Ledarskap

Januari 2012
Tvådagarsutbildning under ledning av Martin Hallengren.
Ur innehållet:
- Att sätta mål för önskade resultat/tillstånd.
- Leda enligt åtta ledningsprinciper - så gör det
dig till en bättre ledare.
- Situationsanpassat ledarskap i teori och praktik.
- Framgångsfaktorer för ett strategiskt ledarskap.
- Chefsskapet vs. ledarskapet.
- PU-samtalet med verksamheten i fokus.
- Ledarens påverkan.

IBC Euroforum: Ledare men inte chef - steg 1
Ledarskap

December 2010
Tvådagarsutbildning under ledning av Martin Hallengren.
Ur innehållet:
- Ledarskap, vad innebär det?
- Framgångsrikt ledarskap utifrån din
personlighet.
- Funktionellt ledarskap, att vara ledare men
inte chef.
- Konsten att agera framgångsrikt i rollen som
informell ledare.
- Vad krävs för ett fungerande team?
- Klarspråk och problemlösning.

Balansekonomi
Ledarskap, ekonomi och entreprenörskap

Mars 2010 – April 2010
Utbildning i ledarskap, ekonomi och entreprenörskap på
deltid under fem veckor.

Själsö Ledarutveckling
Projektledning

Oktober 2009
Projektledarutbildning i fyra dagar under ledning av
Lennart Skoglund.

Lenguaviva, Sevilla
Språk

Februari 2005 – Juni 2005
Språkstudier i Sevilla, Spanien.

Malmö högskola
Datorgrafik och webbutveckling
Juni 2004 – December 2004
Fristående kurser:
Datorgrafik och visualisering (5p)
Webbutveckling (5p)

Lunds Tekniska Högskola
Högskoleingenjör i Multimediateknik

September 2001 – Juni 2004
120 poäng vid Campus Helsingborg.
Bred ingenjörsutbildning: innehöll bl.a. webbutveckling,
interaktionsdesign, grafisk formgivning, projektledning,
marknadsföring och ekonomi. Kurserna genomfördes ofta
i projektform, både individuellt och i grupp.

North Park University

Januari 2000 – Maj 2000
Fristående kurser som en del av Collegeprogrammet
på SVF, Jönköping:
Drawing (4sh)		
Personal Fitness (1sh)
Public Speaking (3sh) Gospel Choir (1sh)
Film Studies (3sh)

Södra Vätterbygdens Folkhögskola

Augusti 1999 – December 1999
Fristående kurser som en del av Collegeprogrammet
på SVF, Jönköping:
College Composition (4sh)
Business and Professional Ethics (3sh)
Personal Fitness (1sh)
Religion
Word Processing for MacIntosh

Södra Latins gymnasium
Naturvetenskap
1996 – 1999
Utgångsbetyg 19,6 av 20,0.
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Övrigt
Datorkunskaper

Van att arbeta med bland annat Photoshop, InDesign,
Wordpress och ett flertal CMS-verktyg, Google AdWords, Google Analytics och Office-paketet. Kunskaper
i HTML och Flash. Väldigt van datoranvändare och hög
IT-förståelse.

Egna projekt

Boken “Framgångsbibeln - tid, energi, karriär, pengar”
Augusti 2013
En handbok för dig som vill ta ditt liv till nästa nivå,
oavsett var du befinner dig idag och hur dina mål och
drömmar ser ut. Läs mer på framgangsbibeln.se.
Appen “Räkna: Djur”
Februari 2012
App utvecklad för barn som vill lära sig räkna till tio.
Genom färgglada teckningar och uppmuntrande ljud från
djurens värld lär sig barnen räkna och roas samtidigt.
Idé: Johan Högfeldt och Titti Ängfors
Programmering: Johan Högfeldt
Illustrationer: Joel Öhrn

Övriga uppdrag

Maj 2009 - Juni 2011
Styrelseledamot i Brf Härbärget nr 4.

Språk

Svenska: flytande i tal och skrift.
Engelska: mycket goda kunskaper i tal och skrift.
Tyska: väldigt grundläggande kunskaper.
Spanska: väldigt grundläggande kunskaper.

Körkort

Körkortsklass B.

Intressen

Musik, träning, foto, film och författande/skrivande.

Referenser

Lämnas på begäran.

Rekommendationer

Nathalie Parkvall, PR-ansvarig Gothia Fortbildning
Mars 2014
“Joel har varit min kollega under flera år på Gothia Fortbildnings marknadsavdelning. Vad som slår mig mest med Joel är
hans otroliga fokus och lugn - även under stor press står han
stadigt och jobbar metodiskt och målmedvetet. Han är prestigelös, diplomatisk, pålitlig, och en mycket trevlig kollega.
Han har koll på läget och är mycket kunnig inom nästan allt
som har med webb, marknadsföring och sociala medier att
göra. En riktig klippa med andra ord!”
Mats Andersson, IT-chef Berling Media AB
Oktober 2013
“Joel och jag arbetade tillsammans i samband med flera ITprojekt. Joels insatser kännetecknades alltid av mycket god
teknisk kompetens i kombination med utmärkt förståelse för
verksamhetens behov. Joel är mycket pålitlig när det gäller att
uppfyllla sina åtaganden och är dessutom trevlig och lätt att
ha att göra med.”
Ingela Skantze, vd Gothia Förlag
Mars 2013
“Joel är en klar tillgång på en arbetsplats. Han är en person
som med sitt bibehållna lugn även i pressade situationer,
och trevliga personlighet bidrar till trivseln på arbetsplatsen.
Han är mycket kompetent inom sitt område och besitter en
förmåga att arbeta självständigt och strukturerat vilket gör
att han är pålitlig och alltid levererar inom lagda ramar.
Jag kan varmt rekommendera Joel.”
Cornelia Armano, marknadskoordinator
Gleerups Utbildning AB
Mars 2013
“Jag har arbetet en längre tid tillsammans med Joel framför
allt i ett projekt som gällde införandet av en ny webbplats
med e-handel. Joel var en enorm tillgång i projektet och
ett jättebra bollplank. Han har en bred kompetens inom
marknadsföring, kommunikation och webb och är naturligt
driven och lösningsfokuserad. Han organiserar, strukturerar
och ser till att det som behöver göras slutförs i tid med hög
kvalitet. Som person är han lugn, metodisk, positiv och väldigt kunnig och jag rekommenderar honom varmt!”
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