
myceciliaolsson.com

073 978 70 63Telefon:

myceciliaolsson.comPortfolio:

mycolsson@gmail.comMail:

2014

2017

2017

2018

2019

2019

Arbetade som Marknadskordinator på 
Zenicor Medical Systems (2014-2019).

Startade en webbshop där jag sålde mina egna prints 
och posters, samt skapade illustrationer på efterfrågan.

Arbetade som Content Manager för Menskopp.se.

Praktiserade som Digital Content Designer på Event 
& Brand Experiencebyrån Nine Yards (10 v.).

Praktikserade som Digital Content Designer 
på kommunikationsbyrån Tomorro (16 v.).

Frilansade som Grafisk formgivare på Reklambyrån Ruth.

Fler uppdrag jag gjort som frilans finns att se i min 
portfolio ovan. Har även jobbat en del idéllt för olika 
versamheter. Samt som projektansvarig & kontors 
/chefsassistent på Svenskt Demenscentrum (2011–2014), 
receptionist (2011) och som kökspersonal på 
McDonalds (2009-2011).

Erfarenhet

Jag heter My Olsson, är född 1992 
i Stockholm och jag fick titeln Digital 
Content Designer efter min utbildning 
med samma namn som jag tog examen 
ifrån maj 2019.

Mitt senaste uppdrag var på 
reklambyrån Ruth där jag vikarierade 
som grafisk formgivare under åtta 
månader. Har utöver det frilansat med 
mindre uppdrag sedan 2017, där jag 
gjort allt ifrån loggor till posters och 
grafiska profiler, mm. Jag älskar att 
jobba i team, men har inte några 
problem att jobba självständigt när det 
krävs. Jag andas kreativa idéer och 
älskar att brainstorma dem med andra 
kreativa huvuden!

Jag driver instagramkontot 
@hundarpatuben som jag startade i 
januari 2019, som fått en del spridning 
och uppmärksamhet på sociala medier 
och i nyheter.

Har även haft en podcast tillsammans 
med en kompis mellan 2013-2017. 

Är mentor till en 14-årig tjej sedan 
januari 2019, genom organisationen 
Mentor.

På fritiden tycker jag om att ta hand om 
mina växter, titta på tv-serier, gå på bio, 
laga & äta mat.
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Tog studenten från Kunskapsgymnasiet,
Medieprogrammet.

Distanskurs i Adobe Illustrator.

Tog examen från Medieinstitutet,
Digital Content Designer.
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