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OM MIG

Jag är utbildad 3D grafiker inom produktvisualisering och går just nu en utbildning till CAD-
konstruktör. Jag är noggrann, har ett öga för detaljer och brinner för att efterlikna verkligheten i 
mina visualiseringar och jag ser fram emot att få jobba i en kreativ och teknisk miljö.

Som person är jag väldigt kreativ, lättsam och brukar beskrivas som en glädjespridare. Jag är 
ordningsam och någon som hellre frågar en gång för mycket än för lite. Jag arbetar bra både ensam 
och i team och älskar att lära mig nya saker, lösa problem och ta mig an utmaningar. Jag tycker även
det är viktigt att komma överens med min omgivning och skapa bra relationer.

UTBILDNINGAR/ KURSER

EC Utbildning
Feb 2023 (pågående) CAD Konstruktör. Teknisk konstruktion, Solid Works & 

Creo

YRGO
Sep 2016 –  Jun 2018 Computer Graphics Design, 3D- grafiker

Miroi
Feb 2016 –  Jul 2016 Komvux. Matematik 2 & Naturkunskap 1

Gnosjöandans Kunskapscenter
Feb 2015 –  Apr 2015 Komvux, svenska 2

Gnosjöandans Kunskapscenter
2009 Religionskunskap A

Växjö Design & Konstskola
Aug 2005 – Jun2008 Gymnasieutbildning, inriktning silversmide
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ANSTÄLLNINGAR

ASSARS Industri AB
okt 2019 – aug 2022 Diverse montering och maskering av detaljer för 

pulverlackering.

Rapid Images AB
sep 2017 – dec 2018 26 veckor praktik (LIA) och sedan anställning som 3d 

artist. Under tiden på Rapid Images AB fick jag en ökad 
kunskap inom polygonmodellering, compositing, 
photoscanning samt att arbeta i team. Projekt för större 
företag och djupare kunskaper i 3ds Max, Vray och Nuke.

Ur & Guld i Gnosjö AB
2007 - 2017 Extrajobb som blev en fast anställning som 

butikssäljare 2010. Tjänsten innebar stor 
produktkännedom och ett högt fokus på service och 
kundbemötande. Arbetet bestod av exponering och 
uppackning av varor samt enklare reparationer av 
klockor och smycken.

Diverse bemanningsföretag
2008 – 2010 Industriarbete inom plast och metall. Produktion, 

montering och lagerarbete.


