Jesper Lind
Lovisedalsvägen 67, 138 34 Älta
Personnummer: 870306-0155

CV - PERSONLIGT BREV

Hej! Jag heter Jesper Lind och anmäler mitt intresse för arbete hos er.
VAD JAG KAN BIDRA MED
Mina personliga egenskaper är min noggrannhet, stresstålighet,
konstnärlighet och mitt logiska tänkande.
Jag är ambitiös och går alltid in i arbetet med positiv anda och en
stark vilja att uppnå de mål som ska nås. Jag ser mig själv som en
social person som kan tillföra en grupp dynamik. Jag har erfarenhet
av att både driva projekt självständigt samt arbeta med andra i
grupp.
MERITER
Jag har gymnasiekompetens, därefter har jag även studerat ett år på
Konstskolan Paletten. I våras tog jag kandidatexamen från
Stockholms Universitet vid institutionen för data- och
systemvetenskap. För tillfället läser jag kurser i internetprogrammering vid SU.
Till mina erfarenheter kan också nämnas att jag på egen hand har arbetat med
att ta fram webbsida och grafiska profiler åt Berghus AB och Looking Good.
På min hemsida, www.jlind.eu, har jag samlat ett antal olika arbeten jag har
gjort samt betyg och intyg. Utöver mycket goda kunskaper i program som
Photoshop, Illustrator och InDesign, har jag även storerfarenhet av
programmering i (X)HTML, CSS, PHP, JavaScript, MySQL, C# samt Java.
SPRÅKKUNSKAPER
Jag kan svenska samt engelska i tal och skrift.
OM MIG
Jag är född år 1987 och är 23 år gammal. Jag är uppväxt i Nacka söder om
Stockholm, med en syster och två styvbröder.
På min fritid, när jag inte studerar, umgås jag med mina vänner, motionerar,
målar eller sitter framför datorn.
AMBITIONER
Mina erfarenheter har bidragit till att jag lärt mig målmedvetet fokusera på mitt
uppdrag för att hinna med alla uppgifter och samtidigt leverera ett resultat med
god kvalitet.
Jag är övertygad om att mina kunskaper, min kreativitet och motivation för
arbetsuppgifterna gör att jag passar för tjänsten hos er.
Jag hoppas jag väckt ert intresse och ser fram emot ert svar.
Med vänliga hälsningar
Jesper Lind

073-574 15 91
jeppe@jlind.eu
www.jlind.eu
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Meritförteckning

Period

Grundskola
Stavsborgsskolan, Nacka/Älta.

Praktik

Eget arbete

2000-2003

Gymnasium
Medieprogram inriktning grafisk design,
Mediagymnasiet, Nacka strand.

2003-2006

Konstskola
Konstskolan Paletten, Stockholm.

2006-2007

Universitet
Kandidatprogram i datorspelsutveckling, 180 hp
Stockholms universitet, Stockholm.

2007-2010

Illustrationer för manualen
”Nyckeln till framgång med FR2000”
FR2000

2006

Berghus AB – Fastighetsfirma
Grafisk profil

2007

Looking Good – Skönhetsoperationer
Grafisk profil samt hemsida

2008

Datorspel – Stockholms Universitet
I grupp utvecklat ett datorspel

2010

Referenser
Nils Förberg
Håkan Fäctare

Berghus AB
Delägare Looking Good

070 550 44 11
070 891 61 81

Utlåtande
Jesper Lind har varit FR2000 i Sverige ek för behjälplig med att skapa illustrationer till handboken
Nyckeln till framgång – med FR2000. Jesper har på ett kreativt och
självständigt sätt skapat illustrationerna som fångar innehållet i de
texter som ligger som grund. Dessutom har Jesper också skapat en
unik ”FR2000-gubbe” för FR2000-konceptet, där denna ”gubbe”
agerar som en seriefigur i olika situationer.
Roger J Danielsson
Projektledare Nyckeln till framgång
Medlem i Rådet för FR2000

