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Jag sätter stor tilltro till att kommunikation underlättar såväl förståelsen som förbättrar er organisations effektivitet och bidrar 
till att ni når de mål man strävar efter både på lång och kort sikt.

Min målsättning och ambition 
Genom att använda mina kunskaper inom strategisk kommunikation, omvärldsanalys samt riskbedömning tror jag mig kunna 
hjälpa ert företag att nå sina långsiktiga mål på ett effektivare sätt. Jag har erfarenhet av att arbeta enskilt såväl som i grupp. 
Oavsett vilket tar jag mitt arbete och omvärld på största allvar. 

Varför just jag?
I nuläget arbetar jag med omvärldsbevakning och strategisk kommunikation på Stendahls reklambyrå i Göteborg. Deras möjlig-
het att anställa i den lågkonjunktur som nu råder är begränsade så jag är just nu där på arbetspraktik som fortsatt efter det att min 
utbildning slutfördes i februari. Jag är utbildad inom kommunikationsvetenskap, Statsvetenskap och Engelska på Högskolan i 
Gävle samt att jag numer är  examinerad Marknads- och kommunikationskoordinator vid IHM Business School.

Min bakgrund som kommunikationsvetare och statsvetare har bland annat hjälpt mig att förstå organisationsuppbyggnader, så-
väl politiskt styrda som icke politiskt styrda. Min examen från IHM har gett mig en större erfarenhet av kommunikation genom 
flera olika informationskanaler och hur man lägger upp dessa strategiskt på bästa sätt. Under utbildningen har jag också lärt mig 
hantera både webbpubliceringsverktyg samt layoutprogram. Men framförallt använder jag webbpublicering mer eller mindre 
dagligen ändå, eftersom jag driver en privat blogg som bland annat riktar in sig på olika marknadsförings- och kommunikations-
strategier.
 
Tidigare har jag arbetat en hel del som lärare. En yrkesroll där jag många gånger både hållit regelrätta föreläsningar och lett 
diskussioner. Jag har en mycket god pedagogisk förmåga och tycker det är roligt att tala inför både stora och små grupper. Denna 
tid gav mig en god personkännedom om på vilken nivå man ska lägga sin kommunikation med varje enskild individ. 
Jag har tidigare erfarenhet av att arbeta med massmedier, både som annonssäljare och journalist. Min tidigare kommunikation 
med massmedia har resulterat i artiklar om mig personligen i olika tidningar, däribland Aftonbladet. Artiklarna handlar om mitt 
sätt att hantera de sociala mediekanaler som växer fram när man vill sköta kommunikationen via webben. Dessutom har jag 
erfarenhet av att skriva pressmeddelanden.

Den korta biografin
Jag är uppvuxen i Lerum, och har efter uppväxten bott i USA, Gävle, Sandviken, Stockholm och Göteborg. Jag är en väldigt 
ansvarstagande och inkännande person som trivs utomordentligt bra med att vara en kommunikationsförmedlare. Jag är väldigt 
flexibel, social och redo att anta nya utmaningar.  Kort och gott en glad optimist som gillar att ta mig an nya uppgifter. När man 
går in med inställningen att ”detta fixar jag” så blir det ofta så också. Jag kan nämna att jag bland annat är mycket intresserad av 
ishockey och att spela musik. Det blir en hel del hockeybesök och pianospelande på fritiden.

Med vänliga hälsningar
Carl Johan Magnusson
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Arbetslivserfarenhet
2008-12 – (pågår) Kommunikationsstrateg / Planner, Stendahls Reklambyrå (Förlängd praktik)

På Stendahls arbetar jag i en projektgrupp med att ta fram nödvändig information inför pitchar 
och kundmöten. Jag bedömer risker och lägger förslag på nödvändiga kommunikationsstra-
tegier för att hjälpa kunderna förbättra deras externa kommunikation. Jag fokuserar främst på 
att ta fram och analysera konkurrenter båda organisatoriskt, i traditionell media och utifrån 
sociala medier. Jag arbetar med kunder inom en mängd olika branscher såsom exempelvis 
universitet, trävaruindustier, biltillverkare, trädgårdsmaskiner och spelbolag. På Stendahls ut-
vecklar jag min känsla för varumärkesstrategier ytterligare. Dessutom blir jag mer insatt i 
marknadskommunikation utifrån flera olika branschers perspektiv.

2009-02 – 2009-03 Kampanjledare inom sociala medier, Svenska kyrkan
Som frilansande kampanjledare arbetade jag med att marknadsföra och skapa uppmärksamhet 
kring Svenska kyrkans Fastekampanj 2009 ”om rätten till rent vatten” i de några sociala medi-
akanaler. I mitt arbete hade jag kontakt med flera välkända bloggare för att med deras hjälp 
sprida mitt budskap. Arbetet slog väl ut och (exkluderat annonser) då låg jag bakom cirka en 
tredjedel av de inlänkningar som gjordes till sajten i bloggvärlden.

2008-08 – 2008-09 Projektledare, Tencelsius
Under min praktik på Tencelsius arbetade jag fullt ut som ansvarig för projektet Volvo Masters 
Amateur. En av världens största amatörtävlingar i golf. Arbetet innebar att jag följde turnering-
en från regionfinalerna till genomförandet av den stora sverigefinalen i Båstad. Uppgifterna 
var att koordinera aktiviteter för detta event som pågick i fem dagar. Jag blev duktigare inom 
projektledning och koordinering av event och marknadsaktiviteter samt att tänka lite kring 
uppbyggnaden av varumärket Volvo hos de golfintresserade.

2008-06-2008-08 Informatör,  Svenska kyrkan
Projektet Vattenturné gick ut på att bygga upp en utställning där man informerade kring Svens-
ka kyrkans värderingar vad gäller vattenbristen i vissa delar av världen. Efter planeringsarbetet 
åkte jag och tre andra informatörer ut på en festivalturné med vår utställning. Jag blev skickli-
gare i att hantera olika typer av personligheter i en diskussion. Jag började också fundera i ba-
nor av vad Svenska kyrkan kunde göra för att bättra på sin image och stärka sitt varumärke.

2007-08 – 2007-12 Lärare, Rydsbergsskolan
Lärare för 7 klasser i högstadiet i engelska och musik. Jobbet innebar även ansvar som per-
sonlig handledare åt 11 elever med utvecklingssamtal och föräldramöten på agendan. Detta 
jobb lärde mig mycket om hur man bäst kan entusiasmera en yngre målgrupp till skillnad från 
företagsrepresentanter som jag arbetade med på Göteborgs-Posten. Jag hade stor glädje av att 
jag tidigare arbetat med högstadieelever, då som representant för Aftonbladet.

2006-10 -2007-08 Säljare, Manpower
Jag var anställd på Manpower som ambulerande tjänsteman. Jag hyrdes ut till Göteborgs-
Posten som annonssäljare. Arbetet innebar att ta emot telefonbokningar men även också göra 
en del uppringande verksamhet till potentiella kunder. Jag sålde företagsannonser inom plats-
annonsering samt evenemangsannonsering. Man hade eget kundansvar och pratade med flera 
kunder varje dag. Ett jobb som krävde stresstålighet och stort ansvar. Det var väldigt roligt och 
jag lärde mig de viktigaste grunderna inom kundvård och proffesionella kontakter.

1997-09 – 2000-12 Frilansjournalist, Lerums Tidning
På Lerums Tidning arbetade jag som frilansande journalist och skrev om olika idrottshändelser 
i kommunen. Arbetet var ett lokaltidningsjobb där jag åkte ut och bevakade och sedan satte 
mig ner att skriva artikel för publicering.



Utbildning
2008-03 – 2009-02 Marknads- och kommunikationskoordinator

  IHM Business School, Stockholm

Examensarbete IHM
Kommunikations- och varumärkesplattform samt PR-plan
för kocken Mathias Dahlgren (Restaurang på Grand Hôtel, Stockholm)

2001-01 –2005-01 Kultur- och Kommunikationsprogrammet
(Media och Kommunikationsvetenskap, Statsvetenskap & Engelska)
Högskolan i Gävle

1996-08 – 2000-06 Samhällsvetenskapliga programmet med journalistinriktning
Lerums gymnasieskola

1998-08 – 1999-06 High School-examen
Mt. Vernon High School, Iowa, USA

Språk
Svenska – Flytande i tal och skrift
Engelska – Flytande i tal och skrift
Tyska, Norska, Danska – Förstår bra

Dator
MS Office, MS Powerpoint- Hanterar det generellt väldigt bra
Adobe Indesign, Photoshop, Keynote – Grundläggande kunskaper
AdSales, AdBooker - Hanterar väldigt bra

Övrigt
Jag har B-körkort
Jag har arbetat ideellt, med TV-produktion på Högskolan i Gävle, som bartender och som informationsansvarig i min 
studentorganisations styrelse.
Jag är politiskt aktiv och är väl förtrogen med politisk verksamhet och samhällets beslutssystem.
Jag bloggar om kommunikation, reklam och marknadsföring på adressen: http://merkaptan.wordpress.com och har ge-
nom den även figurerat i artiklar i Aftonbladet och LO-Tidningen.

Referenser
Lämnas gärna på begäran
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