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+46 (0) 73-422 59 95
Email

martymannen@mac.com

+ PERSONLIGT BREV
Hej!
Jag söker jobb som webbkommunikatör och jag vill gärna fördjupa mig era sociala
medier.
Jag vill ta mig an utmaningen att utveckla er närvaro i de sociala nätverk jag vet
skulle fungera och gagna er. Absolut som er kanal ut mot era kunder, men även som
informationsverktyg för alla medarbetare att följa för att se vad som händer inom
företaget. Transparens är alltid en bra grej.
Veckoinfo i alla ära, men när de kommer ut är de artiklarna redan gamla.
Jag anser mig själv vara lyhörd och pedagogisk och jag har bred kompetens inom
just sociala medier och kommunikation.
Med en del webbprojekt i ryggen har jag även den praktiska kunskapen inom
webbutveckling, projektledning och wordpress.
Jag vill visa ert företag och hjälpa er upptäcka hur sociala medier kan skapa framtida
möjligheter.
Med vänlig hälsning Martin Quist
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ANSTÄLLNINGAR
2013 -

Shiftleader
SF Bio Filmstaden Sergel
Som skiftledare ser jag till att den dagliga
driften sköts enligt SF Bios ledord och regler.
Dagen börjar med att göra dagsschemat och
avslutas med att banka dagskassan.

2012 -

Säljare / Värd
SF Bio Filmstaden Sergel
Arbetsuppgifterna skiljer sig beroende på
vilken station man hamnar. Som säljare står
jag i kassan och säljer biljetter, snacks och
godis. Som värd tar jag emot gäster, river
biljetter och ser om salongerna.

2010 – 2012

Butiksansvarig / Säljare
inLife AB / Digital inn AB
Jobbade främst som säljare i butik, men
fick senare ha hand såsom dagliga rutiner,
schemaplanering, kassaredovisning, inköp,
leveranser, inventeringar etc

2009 – 2009

Säljare
QALL Telecom
Jobbade som telefonförsäljare. Jag sålde allt
från enstaka abonnemang till totala kontorslösningar mot företag. Stora som små.

2008 – 2009

Operativ Barchef
ABSOLUT IceBar Stockholm
Mina främsta uppgifter var att se till att baren
nådde och höll måtten enligt Absolut och
IceHotels höga standard. Jag ansvarade
också för schemaplanering, beställningar,
inventering, kassaredovising samt drinklista.
Dessutom innebar det att stå i baren.

06/07/08/09 Head Barman
ABSOLUT IceBar Stockholm
Precis som på ishotellet innefattade bartenderjobbet minus fem grader.
05/06/07/08 Head Barman
ICEHOTEL AB
Jobbade som förste bartender i -5 grader
kyla men alternerade med restaurangbaren
mot nattetimmen. 80 % tiden talades engelska.
2005

+

Head Barman
Compass II Bar
Förste bartender och servitör på kvarterskrog
i Västra Hamnen, Malmö.

IDEELLA ÅTAGANDEN
2012 -

Webmaster / Sociala Medier
Sundbybergs Fotoklubb
Då jag älskar fotografering får jag kombinera
mina två stora intressen. Jag har hand om
vår hemsida, ser till att hålla den uppdaterad, modererar förfrågningar samt belyser
allmänheten om vår verksamhet i sociala
medier.

+ PROFESSIONELLA FÄRDIGHETER
Photoshop
Lightroom
InDesign
Premiere Pro
Final Cut Pro

bra

bättre

fenomenal

Grafisk design
Webbdesign
Wordpress
SEO
CSS / HTML
Windows
MacOS
iOS

+ PERSONLIGA EGENSKAPER
Engagemang
Social kompetens
Kreativitet
Organisering
Kommunikation
Team Player

bra

bättre

fenomenal

+ INTRESSEN & HOBBIES
Gaming

Foto och
redigering

Internet

Familj &
vänner

Musik

Matlagning Film & TV

+ UTBILDNING
2013 - 2015 Webbkommunikatör / Sociala
Medier
2003 – 2003 Bartender / Servitör
En fullständig utbildning inom
dryckeshantering, vinkännedom,
servering och kassahantering.
1999 – 2002 Samhällsvetenskap Humanoria
Treårig gymnasial utbildning med
humanistisk inriktning.

+ REFERENSER
Referenser ges på begäran

CURRICULUM VITAE

+ SKOLPROJEKT & ÖVRIGA ERFARENHETER
Länkar:

2014

Bloggbyrån, LiA-2 HT-14
10 veckors praktik tid på webb- och
kommunikationsbyrån Bloggbyrån på
Östermalm.

2013 - 2014

TapetseraMera
Terminsprojekt HT13, Medieinstitutet
Vårt projekt innebar att skapa en kampanjsida där vi skulle skapa en tävling,
sponsrad av Photowall.

2014

Vården.se, LiA-1 VT-14
http://www.varden.se
6 veckors praktik på Vården. Detta företag
är en söktjänst för människor som söker
någon form av sjukvård. Vården.se ger
möjligheten att boka tid hos din sjukvårdsgivare direkt på nätet.

2014

Flashdent
Filmprojekt, VT14, Medieinstitutet
Film projektet gick ut på att göra en
reklamspot för den grekiska tandborsten
Flashdent. Vi filmade, skådelspelade och
redigerade i Premier Pro (och Final Cut
Pro) Då vi skulle redovisa hela projektet gjorde jag ytterligare en introfilm till
reklamspoten. (Spoof på tvserien Dallas)

http://youtu.be/0p_elIdFfxI
http://youtu.be/gZd_ihv-RZM

2013 - 2014

AnnaSiivonen.com
Terminsprojekt HT13, Medieinstitutet
Det här projektet handlade om att skapa
och marknadsföra en online-närvaro åt
smyckesdesignern Anna Siivonen.

http://www.annasiivonen.com
http://www.facebook.com/annasiiv

http://www.bloggbyran.se

http://www.tapetseramera.nu
http://www.facebook.com/tapetseramera
http://www.instagram.com/tapetseramera

+ MIN ONLINE NÄRVARO
Länkar:

PappaMartin.se
Min pappablogg där jag delar med mig av
pappalivet.

http://www.pappamartin.se

MartinQuist.se
Mitt personliga utrymme. Ständigt i utveckling
och absolut aktuell.

http://www.martinquist.se

QuistFoto.com
Min portfolio när det kommer till min passion
för foto.

http://www.quistfoto.com

QuistFoto-bloggen
Tanken är att den ska gå hand i hand med min
portfolio, men än har det inte hänt så mycket
där. Ligger en massa äldre bloggposter.

http://blog.quistfoto.com

