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KONTAKT

UTBILDNING

St:Eskil 
Musik & Musikal - gymnasium
2004 – 2007 
Rollmedlem i musikteaterproduktion på 
Eskilstuna teatern. Specialiserad på sång. 
Grundkurs i fotografi analogt och digitalt.

Broby Grafiska, Sunne 
KY – utbildning, grafisk formgivning 
& förpackningsdesign
2008 – 2011

DIPLOM

PIDA, Korsnäs. ( Packaging  
Impact Design Award) Sverige, 
2009 Diplom i förpackningsdesign.

Dagligen strävar jag efter att utöka min professionella utveckling. De fält som jag har 
starkast erfarenhet i är printproduktion, layout, retuschering och fotografering. Inom 
mina tidigare ledarroller har jag utvecklat min förkärlek för teambuilding. Jag är inte bara 
kreativt lagd utan också en logisk problemlösare vilket innebär att jag kan hitta inspiration 
och lösningar outside the box. Skulle det vara någonting jag har mindre erfarenhet av så 
kommer jag se till att lära mig det då jag triggas av utmaningar och utveckling.

Om du är intresserad av att arbeta 
tillsammans och behöver mina referenser, 
säg bara till så skickar jag dem.

FÄRDIGHET I MJUKVARA

ADOBE PHOTOSHOP

ADOBE ILLUSTRATOR

ADOBE INDESIGN

BRIDGE

ADOBE LIGHTROOM

CAMERA RAW

KASEMAKER & ARTIOS-CAD

UX/GRAFISK DESIGNER
UNIVERSITY OF SOUTHERN QUEENSLAND,  AUSTRALIA (BRISBANE)
Etablera UX och utforma webbplats och online-program för läkare, forskare och universitet.

FRILANSARE
Arbetar bland annat med grafisk design, fotografering, retusch, marknadsföring, hemsidor.

Grafisk designer, Art-O-Matic, reklambyrå - www.artomatic.se

Grafisk designer & Kameraassistent, Fotokenne, reklamfoto AB - www.fotokenne.se

Grafisk designer/AD assistent, Brownbag, reklambyrå - www.brownbag.se

Grafisk & förpackningsdesigner, medicinsk förpackning, Duvé Medica, Norge
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FÖRPACKNINGSDESIGNER & TEKNISK PROBLEMLÖSARE
RANHAMMAR KARTONG AB
Förpackningskonstruktion i ArtiosCAD. Originalare samt utvecklare av nya produkter. 
Jag arbetade också i produktionen med en limrobot och stanspress.

LAYOUT ARTIST 
ORIFLAME COSMETICS, SWEDEN 
Jag arbetade dagligen med utveckling och grafisk design för Oriflames katalog som  
publicerades och distribuerades var tredje vecka runt om i världen. Med special inriktning  
på parfym, hudvård och ungdomssektionen.

SENIOR CATALOGUE DESIGNER, TEAM BUILDER. 
ORIFLAME COSMETICS,  ASIA (BANGKOK)
2013 - Produktion och utveckling av en 100-sidors försäljningskatalog med månadsvis  
distribution i Indien och Sri Lanka. Samtidigt tränade jag ett team på 12 personer för att 
öppna ett nytt kontor i Indien. Efter att ha avslutat det ettåriga projektet var mitt team 
redo att ta över. 2014 - Produktion för Kina, en 64-sidig försäljningskatalog med  
månadsvis distribution.

Diplom i förpackningsdesign 
& grafisk formgivning. 
Layout, logotyp, färgteori, 
varumärkesbyggande, 
färghantering, förpress, 
tryckprocesser, grafisk 
design och fotografering.

Oriflame Brand promise ambassador
2013 ambassadör för varumärkesutveckling.

PETRA JOSEFSSON
GRAFISK FORMGIVARE & FOTOGRAF

2011


