UTBILDNINGAR
WEBBKOMMUNIKATÖR SOCIALA MEDIER
Medieinstitutet, 2019 - 2021
Där vi under första terminen haft kurser i praktiskt skrivande, foto, kommunikation,
marknadsföring, projektledning, Wordpress och Photoshop.

FILMVETENSKAP
Växjö universitet, 2001 - 2002
Studerade två fristående kurser i ämnet.

NÄTVERKSTEKNIK
SwIT, 1999
Nätverksteknisk yrkesutbildning under SwIT, där 10 000 personer skulle utbildas

FREDRIK
ADOLVSS0N
Blivande webbkommunikatör

inom IT innan 1999 års utgång.

SAMHÄLLSVETENSKAP
Sunnerboskolan i Ljunbgy, 2001 - 2002
Gymnasiet. Samhällsvetenskapligt program med samhällsvetenskaplig inriktning.

YRKESERFARENHET

PRODUKTIONSARBETARE

PERSONLIGT

ATA Hill & Smith AB, 2010 - pågående
Tillverkning och montering av produkter relaterade till trafiksäkerhet. Från början
fokus på skyltar, men med tiden ett allt större utbud av trafikrelaterade produkter

Med mer än 40 år på jorden har jag lyckats samla på mig en del

och arbetsmoment. Under en period var jag dessutom utlånad till lagret.

erfarenhet, yrkesmässig såväl som privat, och mer blir det.
Kreativiten har varit en ständig följeslagare och jag använde
tidigt webben och dess diverse nya plattformar för att uttrycka

SKRIBENT

mig. I kombination med utbildningens innehåll bildar det en

MovieZine.se, 2010 - 2017

intressant stomme som kommer ge er minst lika mycket som ni

Frilansade främst som recensent, även om det blev en hel del krönikor, artiklar och

kan ge mig.

ett par intervjuer genom åren.

KUNSKAPER

BREVBÄRARE
Bring Sverige, 2009 - 2010
Stockholm. Delade dagligen ut post i söderort.

• Praktiskt skrivande - journalistiskt och för webben
• Photoshop - friläggning, redigering
• Wordpress - bygga upp och underhålla en webbsida, och fylla
den med innehåll.

SKYLTMAKARE
Alvesta Skylt- och Dekorreklam, 2006 - 2008

• Fotografering

Tillverkning av skyltar i alla dess former och användningsområden. Gjorde även dekor

• Kommunikation

för fönster och bilar. Slutmontering förekom till viss del.

• Projektledning
• Influencer marketing
• Svenska - modersmål

SKRIBENT

• Engelska - flytande i tal och skrift

Filmsajt.se, 2001 - 2002

• Truckkort - kategori A och B

Redaktionellt arbete på nystartad filmsida. Hantering och inmatning av informaton i
vår databas, skrev recensioner, nyheter, krönikor, porträtt och annat filmrelaterat.

KONTAKTINFORMATION

ÖVRIG ERFARENHET

Telefon: 070-234 73 56

SKÅDESPELARE

E-post: fredrik.adolvsson@medieinstitutet.se
Facebook: @fredrik.adolvsson
Instagram: @adolvsson
LinkedIn: @adolvsson
Hemsida: http://fredrikadolvsson.se

Ljungby Amatörteater, 1994 - 2000
En producerande teaterförening som jag var aktiv i under större delen av dess livstid.
Framför allt på scen men vid behov också bakom med scenarbete. Periodvis satt jag
också i föreningens styrelse som kassör eller ledamot.

