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Carina Rejmus Cohen 

Jolleva gen 4, 139 55 Va rmdo  

Mobil: 070-698 26 66 

www.rejmus.se 

 

CV 

“Carina is loyal and very positive. She is easy to work with and effective with good marketing and 

communication skills.” LinkedIn  

 

YRKESERFARENHET  INFORMATÖR, DEMENSFÖRBUNDET 

2015-nuvarande 

 

KOMMUNIKATÖR/WEBBREDAKTÖR, RIKSFÖRBUNDET ATTENTION 

2014-2015 

Huvudansvar fo r Attentions digitala kanaler. 

Ansvarig fo r struktur och anva ndarva nlighet pa  www.attention-riks.se,  

uppdatering, utveckling och support. 

Redakto r fo r hemsida och sociala medier (Facebook, YouTube) 

Redakto r fo r nyhetsbrev med utformning, utskick och uppfo ljning.  

Grafisk formgivning och bildbehandling. 

Webbanalys, Google Analytics.  

Skribent, Attentions medlemstidning. 

WEBBREDAKTÖR, KONFERENSPOOLEN 

2013-2014 

Redakto r fo r hemsida samt utveckling av inneha ll och tja nster. 

Kravsta llare och besta llare av tja nster.  

Redakto r fo r nyhetsbrev med utformning, utskick och uppfo ljning.  

Grafisk formgivning och bildbehandling.  

La nkstrategier, Google AdWords. Webbanalys, Google Analytics. 

Projektledning av Konferenspoolens medverkan i sociala medier. 

TRAFFIC/GRAFISK FORMGIVARE, AD4YOU MEDIA 

2009-2010 

Samordning av annonsmaterial till ett antal facktidningar.  

Produktion av marknadsfo ringsmaterial, annonsproduktion.  

Annonsfo rsa ljning. 

file://///ns/OpenShare/Documents/Carina/Jobb/www.attention-riks.se
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MARKNADSKOORDINATOR/UTHYRARE, BELLMANLANTZ PROPERTY CONSULTANTS 

2005-2009 

Redakto r samt utveckla och drifta hemsida. 

Marknadsplanering (planera och utforma aktiviteter, kostnadskalkyler, tidsplanering). 

Produktionsansvarig fo r tryckt och digitalt marknadsfo ringsmaterial. 

Annonsproduktion och samordning. 

Bildhantering, fakturahantering, sa ljsto d. 

Uthyrning av lokaler (visningar, fo rhandlingar, uppra ttande av hyreskontrakt). 

MARKNADSKOORDINATOR/UTHYRARE, BELLMANLANTZ PROPERTY CONSULTANTS 

2005-2009 

Redakto r samt utveckla och drifta hemsida. 

Marknadsplanering (planera och utforma aktiviteter, kostnadskalkyler, tidsplanering). 

Produktionsansvarig fo r tryckt och digitalt marknadsfo ringsmaterial. 

Annonsproduktion och samordning. 

Bildhantering, fakturahantering, sa ljsto d. 

Uthyrning av lokaler (visningar, fo rhandlingar, uppra ttande av hyreskontrakt). 

MARKNADSASSISTENT, VASAKRONAN 

2004-2005 

Redakto r fo r hemsida och intrana t. 

Annonssamordning. 

Produktion av tryckt och digitalt marknadsfo ringsmaterial. 

Kontaktperson gentemot externa leveranto rer sa som reklambyra  och mediabyra . 

Bildhantering, fakturahantering, sa ljsto d. 

MARKNADSASSISTENT/INFORMATÖR, PREVIA 

2001-2004 

Redakto r samt utveckla och drifta hemsida och intrana t. 

Supportsto d och internutbildning. 

Framtagande av tryckt och digitalt marknadsfo ringsmaterial. 

Medverkan i arbetet med att bygga upp en intern kommunikationsplattform. 

Ö vriga arbetsuppgifter inom marknad och information sa som deltagande i olika 

projekt, arbete med fo retagets kundtidning, omva rldsbevakning, ma ssor. 

PRAKTIK  GRAFISK FORMGIVARE, STEVALI PRODUCTION 

Layoutfo rslag till bokomslag och inlagor.  

Sa ttning av boktexter i pocket- och romanformat. 

PROJEKT/PRODUKTIONSLEDARE, LIMETTA 

Inblick i projekt- och produktionsledarens roll pa  en webbyra . 
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UTBILDNING  FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET 

Huvudomra de: Reklam och PR 

Grafiska projektledarprogrammet 2010-2012 

Marknadskommunikation. Ledarskap/projektledning.  

Visuell kommunikation. Grafisk produktion. 

WEBBREDAKTÖR, JENSEN EDUCATION 

1998-1999 

HTML/webbproduktion. Design och form. Texthantering och 

textproduktion. Affa rskunskap och personlig yrkeskompetens 

- marknadskommunikation, organisation/ledarskap 

- gruppdynamik och projektkunskap. 

TREÅRIG HANDELSLINJE, FRANS SCHARTAUS GYMNASIUM 

1991-1994 

KURS 7,5 hp 

STRATEGISK KOMMUNIKATION I SOCIALA MEDIER, MITTUNIVERSITETET 

2013-2013 

Hur det o kande anva ndandet av sociala medier pa verkar strategisk 

kommunikation.  

DATAKUNSKAPER  Öfficepaketet – Mycket goda kunskaper 

Adobe Acrobat – Mycket goda kunskaper 

PhotoShop – Mycket goda kunskaper 

InDesign – Mycket goda kunskaper 

Illustrator – Goda kunskaper 

EpiServer (content management system) – Goda kunskaper 

Umbraco (content management system) – Mycket goda kunskaper 

DreamWeaver  – Mycket goda kunskaper 

Dmdelivery (digitala nyhetsbrev) – Mycket goda kunskaper 

GetANewsletter (digitala nyhetsbrev) – Mycket goda kunskaper 

Wordpress – (content management system) – Mycket goda kunskaper 

Google Analytics/AdWords – Mycket goda kunskaper 

FileMaker (crm system) – Goda kunskaper 

SPRÅK  Engelska i tal och skrift – Mycket goda kunskaper 

Franska i tal och skrift – Grundkunskaper 

PERSONLIGT  Fo dd 1975 och bor i ett hus pa  Va rmdo  tillsammans med min man, va r dotter och va ra 

katter. Na r jag fa r en stund o ver la ser jag ga rna en bok, lyssnar pa  musik eller ger mig 

ut pa  en lo prunda. 

ÖVRIGT  Har ko rkort och egen bil. 

 


