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PERSONLIGT BREV
Jag har nyligen tagit min kandidatexamen inom medie- och
kommuniktionsvetenskapliga programmet på Göteborgs Universitet, som är en
relativt teoretisk tvärvetenskaplig utbildning. I praktiken så betyder det att vi lärt oss
grunder i ämnen som berör organisationsteori, kommunikationsteori, socialpsykologi
och marknadsföring. Det som jag fastnat mest för är olika former av strategisk
kommunikation där jag främst ser hur min analytiska förmåga är mitt starkaste kort.
Under utbildningen så har vi arbetat med kommunikationsplaner,
kommunikationsstrategier, nuläges- samt omvärldsanalyser. Vi har även studerat
en hel del medieklimat och olika former av riskanalyser. Jag har även kompletterat
min utbildning med fristående kurser inom projektledning och företagsekonomi.
Jag gjorde min praktik på ett stort företag inom dagligvaruhandeln. Där jobbade
jag bredvid VD’n i rollen som marknadskoordinator och jag arbetade med allt
från nulägesanalyser, konkurrentanalyser och lanseringsplaner, till att ta fram
olika styrdokument för deras framtida PR & contentarbete. Jag satt även med i
produktmöten och bidrog i arbetet med framtagande av design och text kopplat till
nylanseringar.
Under våren har jag arbetat med Angereds Statsdelsförvaltning för att hjälpa dem
med deras organisationskommunikation. Där bistod jag dom i deras arbete med
att bli en attraktiv arbetsgivare. Dett gjorde jag med utgångspunkt i strategisk
kommunikation i form av employer branding, rekryteringskommunikation och
organisationskultur. Resultatet blev bra mottaget och resulterade i att jag fick
möjlighet att presentera arbetet för uppdragsgivarna.
När jag bett mina tidigare arbetsgivare att beskriva hur de upplever mig beskrivs
jag som en driven, uppmärksam och initiativrik person. Att jag i mina tidigare
anställningar varit väldigt engagerad och ansvarstagande samt att mina sociala
färdigheter underlättat både i mötet med kunder, gäster & medarbetare. Att jag har
en vana med att arbeta under stress, och hur jag i pressade situationer ofta bidrar till
kreativa lösningar
Jag söker en arbetsgivare som kommer vara varierande och ger mig möjlighet till att
växa och utvecklas både som person, men också yrkesmässigt. En stor dröm för mig
är att få jobba för en större organisation som kan erbjuda blandade uppgifter och
fungera som en en bra plattform för mig att starta mitt yrkesliv inom kommunikation
på.
Med mina erfarenheter, min vilja och nyfikenhet tror jag att jag har massor att
tillföra hos er och ser fram emot framtid i en utmanande miljö där mina kunskaper
inom ämnet kan få möjlighet att utmanas och att testas. I framtiden ser jag mig i en
ansvarsroll inom en organisation som brinner för vad de gör, precis som jag alltid
brunnit för det arbetet som jag gör.

Ser fram emot att få höra från er!
Daniel Lange
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E R FA R E N H E T
2017-2018
RYBRINKS
Marknadskoordinator, Kommunikatör
Rybrinks är ett bolag som arbetar mot dagligvaruhandeln, med
flera kända varumärken på tvål- och bomullsmarknaden.
Under min utbildning praktiserade jag hos Rybrinks. Där jag
arbetade självständigt med olika former av marknadsanalys.
Var delaktig i produktutveckling där jag samverkade i
sortimentrådsmöten och deltog i utfromade av design och
produkttexter. Arbetade även med utformandet av styrdokument
för det framtida marknadsföringsarbetet i samband med
nylanseringar av produkter.
2015
THE RED LION
Restaurangchef, Inköpsassistent, Konceptutveckling
Vid sidan av mina studier har jag arbetat på restaurangen The Red
Lion. Där jag utöver arbetet i den dagliga verksamheten arbetat
med att ta fram en struktur för arbetet med sociala medier. Jag
har även varit ansvarig för att underhålla de kontaktytor som Red
Lion har online, dels genom dialog med konsumenter via sociala
medier, men också genom att upprätta sammarbeten med olika
öl- konsumentappar.

2011 - 2015
RESTAURANG TAPASBAREN
Restaurangchef, Konceptutveckling, Marknadskoordinator
Tapasbaren var mitt första stora projekt där jag både var anställd
och en del av den operativa kärnan. Arbetet var omfattande
och innefattade allting från byggnation, etablering av koncept,
strategier för arbete med diverse olika marknadsföringskanaler.
Som restaurangchef varierade mina arbetsuppgifter mellan både
operativt arbete med exempelvis sortiment, schemaläggning
och personalfrågor men innefattade också arbete på plats
under både dagtid samt kvällstid.
2011 - 2013
YAKI DA
Bartender
Hos Yakida arbetade jag runt bland de olika typerna av barer
hos organisationen. Jag hade en nära kundkontakt och arbetade
ofta med evenemang som krävde både planering och ett högt
arbetstempo med flertalet deadlines..

2010 - 2012
RESTAURANG MAGNUS & MAGNUS/M2
Servitör
Magnus och Magnus är en finkrog som låg på Magasinsgatan i
Göteborg. Arbetet krävde en hög grad av professionalism, vilket
krävde breddade kunskaper i både arbetssätt och en utveckling
i att arbeta organiserat under ett högt tempo.
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UTBILDNING
2015 - 2018

MEDIE &
KOMMUNIKATIONSVETENSKAP
- PR, OPINIONSBILDNING &
OMVÄRLDSANALYS
Göteborgs Universitet, Göteborg

2017

ORGANISATION & LEDARSKAP
Linneuniversitetet, Växjö

2017

MARKNADSFÖRING
Linneuniversitetet, Växjö

2017

PROJEKTLEDNING
Linneuniversitetet, Växjö

2006 - 2009

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA
LINJEN - DEMOKRATI, EUROPA
OCH VÄRLDEN
Ingrid Segerstedts Gymnasium,
Göteborg

MERITER
Körkort (B)
Engelska - Professionell yrkeskunskap i tal och skrift
Spanska - Grundläggande kunskaper i tal
Adobe Creative Cloud - Grundläggande kunskaper i
		
InDesign samt Photoshop

REFERENSER
Rybrinks
Agneta Olsson
Rekommendationsbrev samt kontaktuppgifter
finns vid intresse.
Tapasbaren
Ivar Anås Gunnemark
T: 070 406 02 74
The Red Lion
Martin Johansson
T: 070 878 11 63

