HANNA HELLMAN
ARBETSLIVSERFARENHET
202101
Pågående

Grafisk formgivare och illustratör

Inbiten AB
Jag arbetar numera som konsult hos Inbiten och har sedan januari 2021 uppdrag
hos TicTac Interactive. I stort sett har jag samma arbetsuppgifter som tidigare när
jag var anställd där, se nedan för mer information.

201909
202009

Grafisk formgivare

201707
202009

Grafisk formgivare och ekonomiassistent

201610
201908

Digital medieproducent

201603
201606

Webbdesigner

201509
201511

Webbdesigner

201409
201412

Webbdesigner (praktik)

201001
201109

Webbredaktör

TicTac Interactive AB
Här jobbade jag med att ta fram digitala utbildningar till kunder som Boverket,
Rädda barnen, Malmö stad, Region Skåne m.fl. Jag har inte bara designat i
Photoshop utan även byggt en del utbildningar i Articulate Storyline. Att illustrera
har också det varit en stor del av mitt arbete.

Inbiten AB
Jag arbetade deltid om 20%, med att sköta ekonomin och det grafiska arbetet.

Peritum Content - Konsultföretag
I min roll designade jag olika typer av utbildnings- och informationsmaterial. Det
kunde t.ex. vara presentationer, foldrar, vepor, logotyper, grafiska profiler, videoscribes och framförallt e-utbildningar. Från 201707 jobbade jag deltid om 80%.

View360 - Webbyrå
Jag arbetade bl.a. med att bygga responsiva hemsidor, skapa banners och annonser för magasin.

Advisors - Webbyrå
Jag arbetade främst med att producera responsiva hemsidor. För detta använde
jag Wordpress och Zurb Foundation. Förutom hemsidor arbetade jag även en del
med logotyper och övrig bildbehandling.

Standout Media / Aqcell - Webbyrå
Som en del av utbildningen Grafisk design valde jag att praktisera på Standout
Media i Köpenhamn/Aqcell i Malmö. Jag deltog i kundmöten och i dialog med
kunderna designade jag både webbplatser och logotyper.

PeMaKe - E-handelsföretag
Jag ansvarade för marknadsföringen av produkter och varumärken. Bl.a. författade
jag nyhetsbrev, fotograferade produktbilder och designade banners. Jag ansvarade
för sociala medier och designade också några av företagets nya webbplatser. Vid
behov hjälpte jag även till i lagret där jag packade ordrar och inventerade produkter.
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HANNA HELLMAN
UTBILDNING
201209
201506

Kandidatexamen i Grafisk design, 180 hp

201201
201206

Programmering för webben 15 hp

201109
201112

Webbpublicering, 15 hp

201109
201112

Originalproduktion, 15 hp

200509
200806

Kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap
med inriktning Digital mediedesign, 180 hp

Malmö högskola
Kurser i urval: Grafisk design, Teckning och visuell gestaltning, Visuell kommunikation,
Bilden i sitt sammanhang, Designperspektiv, Att arbeta som designer samt en termin
med praktik på webbyrå (se ovan).

Malmö högskola
Kursen gav mig grundläggande kunskap inom webbprogrammering, och då främst
PHP. Jag fick lära mig att framställa interaktiva webbplatser med dynamiskt innehåll.

Malmö högskola
Kursen gav grundläggande kunskaper inom webbproduktion. Jag lärde mig framställa
och underhålla tekniskt- samt användbarhetsmässigt korrekta webbproduktioner.

Malmö högskola
Jag lärde mig om den grafiska produktionsprocessen och hur man producerar tekniskt
korrekta trycksaksoriginal.

Örebro universitet
Kurser i urval: Massmediekunskap, Medieanalys, Medie- och kommunikationshistoria,
Multimedieteknik, Kommunikationsteori och kampanjanalys, Retorisk marknadskommunikation, Film- och ljudproduktion samt Webbdesign och webbteknik.

PROGRAM

SPRÅK

• Illustrator
• Photoshop
• InDesign
• Dreamweaver
• Wordpress
• Videoscribe
• Apsis Newsletter Pro
• Powerpoint och Articulate Presenter
• Articulate Rise och Articulate Storyline
• Sharepoint m.fl.

• Svenska - modersmål
• Engelska - flytande i tal och skrift
• HTML, CSS och Zurb Foundation
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