A R BE TS LI V SE R FAR EN H E T
MARKNADSASSISTENT & IT-ANSVARIG
WENNGARN RESTAURANG & EVENT
Marknadsassistent med ansvar för bl.a. samtligt grafiskt material. Var
även webbredaktör för hemsidan (med ansvar för SEO) och projektledde ett par event som arrangerats. I uppgifterna som IT-ansvarig tog jag
bland annat hand om all teknik vid konferenser, event och i den dagliga
verksamheten.

2014 - Pågående

SOMMARJOBBSANSVARIG
WENNGARN

KRISTOFER
LIDSTRÖM
Självständig och
ansvarstagande som gärna
arbetar i grupp och tar
egna initiativ. Drivs av nya
utmaningar och möjligheter
att lära sig något nytt.
kontakt@k-lidstrom.se

Under 3 månader ansvarig för de cirka 70 gymnasieungdomar som
sommarjobbade på området Wenngarn. Skötte allt från schemaläggning till arbetsledning och utbildning. Jobbet ledde vidare till en
fast anställning.

Utvärderare
UNIVERSITETSKANSLERÄMBETET, UKÄ
Utvärderade samtliga medie- och kommunikationsutbildningar på högskole/universitetsnivå i Sverige. Involverade bland annat ansvar att planera och leda intervjuer med studenter och bedöma kvalitén utifrån dem.

2013 - 2014

General Studentorkesterfestivalen 2013
LINKÖPINGS TEKNOLOGERS STUDENTKÅR

073 - 444 35 14

Projektledare för Studentorkesterfestivalen 2013. Arrangemanget lockar
cirka 13 000 besökare under 3 dagar. I festivalen ingår även en kårtege
som ses av nära 60 000 Linköpingsbor. Som general är man högst ansvarig för festivalens genomförande och leder en organisation på cirka 60
personer samt 500 funktionärer.

Venngarn 63
193 91 Sigtuna

Gruppansvarig & bartender

www.k-lidstrom.se

2014

2012 - 2013

RYDS HERRGÅRD
Anställningen innebar allt från bartending till bordservering. Under
mitt andra år gick jag upp som gruppansvarig i verksamheten och fick
personalansvar för ca 15 anställda och ett övergripande ansvar för
pubdelen på studentkrogen Ryds herrgård.

2010 - 2012

F Ö R T R O EN D EUPPD R AG
ORDFÖRANDE LINTEKS VALBEREDNING
LINKÖPINGS TEKNOLOGERS STUDENTKÅR
Ledde arbetet att ta fram kandidater till LinTeks olika förtroendeposter.

2013 - 2014

STYRELSELEDAMOT
BOKAB LINKÖPING
BokAB är bokhandeln på Linköpings Universitet, ett aktiebolag med cirka
12 miljoner i omsättning. Som ledamot lade jag ett fokus på marknadsföringen och butiksprofileringen.

2012 - 2013

Kreatör
LINTEKS MARKNADSFÖRINGSUTSKOTT
I uppdraget ingick bl.a. att komma på idéer för hur vi skulle marknadsföra
studentkåren, genomföra event och producera grafiskt material för tryck
och digitala medier.

2011 - 2012

TRYCK- & PR-ansvarig KALASMOTTAGNINGEN 2011
LINKÖPINGS UNIVERSITET
Kalasmottagningen är Sveriges största mottagningsevent (inklusive
mässa, scenshow och efterfest) för nya studenter med ca. 8000 gäster.
I mina uppgifter ingick att producera allt grafiskt material samt ansvar för
att marknadsföringen av eventet nådde ut till studenterna.

2011

U T BIL D N I N G
KANDIDATUTBILDNING GRAFISK DESIGN & KOMMUNIKATION
LINKÖPINGS UNIVERSITET
En mycket bred utbildning som innefattade bland annat marknadsföring,
tryckteknik, digitala medier, projektledning och interaktionsdesign.
Exjobb inom informationsdesign på Linköpings Universitetssjukhus.

2010 - 2014

Naturvetenskaplig gymnasieutbildning
NATURVETARGYMNASIET SÖDERTÄLJE
3-årig naturvetenskaplig gymnasieutbildning med matte/datainriktning.

FÄ R D IG H E TE R
Datakunskaper

diplom/certifieringar

MYCKET GODA KUNSKAPER
Officepaketet, Adobe Creative
Suite, html, css, Java, Google
analytics/adwords, Wordpress

ADWORDS-CERTIFIERAD
AV GOOGLE

GODA KUNSKAPER
Html, css, Java, 3ds Max Design,
Sketch Up,
GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER
Flash, php

övrigt
KÖRKORT B

KUNSKAPSPROV FÖR
ALKOHOLTILLSTÅND
Nationellt kunskapsprov för att få
söka alkoholtillstånd.
VÄRNPLIKTSMEDALJEN
Värnplikt som Stridsledningsbefäl
vid LSS i Uppsala.

2004 - 2007

