KONSULTPROFIL/CV

YRKESBAKGRUND OCH ERFARENHETER
Reklam och formgivning, idé och konceptutveckling till såväl offentlig verksamhet,
organisationer och näringslivet både globalt och lokalt. Arbetar både strategiskt
och operativt, med bred erfarenhet från olika media.

Jonas Olson

ILLUSTRATÖR,
ANIMATÖR, ART DIRECTOR,
SENIOR PROJEKTLEDARE
jonas@fabrication.se
070 454 16 01

• Egen verksamhet i Fabrication AB (2012-),
Creative Director inom UP* there, everywhere
• Delägare i Synk Kommunikation AB (2005-), AD, Projektledare
• Delägare i Paganini Ventil Communication (22 anställda, 2000-2005),
AD, vVD
• Ägare Ventil Reklambyrå AB (8 anställda, dotterbolag Fuel Interactive
webbyrå 3 anställda) VD, AD
• Art Director, Stenström & Co (1996-1998)
• Frilans, Hall & Cederkvist, Rönnberg McCann, Villmer (1996)
• Junior Art Director, Leo Burnett (1992-1995)

UTBILDNINGAR OCH PRISER

PROFIL
Jag skulle beskriva mig själv som driven,
engagerad, ansvarstagande och nyfiken på
människor. Jag trivs bäst med att arbeta i ett
klimat med högt tempo där det finns en vilja
att tillsammans nå de uppsatta målen med
respekt och ödmjukhet för varandra. Jag
jobbar bäst och helst tillsammans med andra
men är van att arbeta självständigt.
Privat är jag pappa till Martina 17 år och
tvillingarna Alva & justus 12 år, och man till
Carina sedan 2001. Min lediga tid tillbringar
jag helst tillsammans med vänner hemma eller
på golfbanan på sommaren och gärna i
skidbacken på vintern.
Jag hoppas det är här tillräckligt med
information om mig till att börja med,
men hoppas på att få träffa dig och
presentera mig själv närmare.

Estitisk linje Danderydsgymnasium 1988
Militärtjänstgöring som gruppbefäl i närskydd på F10 Ängelholm 1989-1990
Berghs School of Communication Stockholm 1991-1992
Digital kommunikation 1995
LOTS Utbildning 1997
Cinema 4D Grundkurs Halmstad 2015
Priser
Site of the Day Adobe ”www.fabrication.se 2013
Sveriges bästa årsredovisning ”Persea-Goldwell” 2002
Sveriges bästa årsredovisning ”Persea-Goldwell” 2001
Diplom, New York Festival för filmen ”sheriffen” Optimal telecom 2001
Certificate of Design Excellence, Print Magazine ”Arctic-företagspresentation” 1998
Certificate of Design Excellence, Print Magazine ”Biz card the running man” 1998
Ett urval av sajter jag gjort:
www.skogssallskapet.se
www.sigva.se
www.sundkurs.se
www.wesigtuna.se
www.ibinder.se

Min mest spridda logotype:

BRANSCHERFARENHET
Mina senaste jobb ser du här http://www.fabrication.se/work.html
Illustratör i botten, med tjugo års
erfarenhet av reklam och formgivning. Har
jobbat med allt från hamburgare till hästar.
Idag med kunder som Lantmännen, Devyser,
Karolinska institutet, Boheringer Ingelheim,
Djurgårdstadens Fastigheter, Hummingbird
Glommen & Lindberg, Skogssällskapet, Sigva
och iBinder.
Tidigare kunder och varumärken som jag har
Utvecklat grafisk form, arbete med idé
koncept, genomfört kampanjer, trycksaker,
mässor, webb, film är bland annat: Audi,
Arkitektkopia, Arvid Nordquist, Apoteket,
Civilekonomerna, Del Monte, Figaro Oliver,
Campbell’s Soup, Hyundai, McDonald’s, Kanal
5, TV 3, Försvarsmakten, Intrum Justitia,
Kaupthing Bank och Scandinavian Masters
och många många fler

DATORKUNSKAP
Jag är tekniskt nyfiken, har i min yrkesroll varit alfa och beta testare hos
Adobe. Testar gärna nya program som kan hjälpa mig i mitt dagliga arbete,
förutom baskunskaper i dom flesta program använder jag dagligen:
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Adobe Premier Pro
Adobe After Effects
Adobe XD
Sketch
Cinema 4D

