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Om mig
Jag är en driven nyexaminerad 27 åring med stor 
passion för Digital Marknadsföring. Är en utåtriktad 

person med ett stort sinne för humor som älskar 
utmaningar.  Värdesätter engangemang i grupp och 

trivs i miljöer där jag får vara både kreativ och strategisk. 
Är en riktigt Ja-sägare och anser att ingenting är 
omöjligt och att allting går bara med lite vilja. 

CV

Hobbies
Jag älskar att röra på mig och att vara ute bland djur 

och natur. Fjällvandring, utförsåkning och 

längdskidåkning är några av mina största intressen. 
Har varit väldigt aktiv inom hästsport och tidigare 

tävlat i hästhoppning, idag håller jag på med 

ridsport på hobbynivå. Övrigt tycker jag om att 
umgås och älskar alla typer av sällskapsspel. 

 

 

LIA Digital Marknadsförare – Aveny Ögonklinik 2018

Speditör - Geodis Wilson AB

Kund och säljkoordinator – Tronum Group AB  

Arbetade med SEO, SEM, content marketing och strategi. 

Arbetade med import och export med kunder som 
Lindex och Sandvik med olika ansvarsområden.

Huvudansvarig för alla kundhantering, postutskick, 
reklamationer och returer. 

Nykundskoordinator – Hi3G Access AB 
Byggde och levererade mobila växlar åt företag.

2017 - 2018

2016 - 2017 

2015 - 2016 

Utbildning:Utbildning:

Utbildning:

Arbetslivserfarenhet:

Sälj&Marknadshögskolan 
– Digital Marknadsförare  

Torsbergsgymnasiet 
– Medieutbildning inriktning Grafisk Kommunikation   

2017 - 2019 

2007 - 2010

Övriga meriter:

- Arbetade som hästskötare i Italien sommaren 2016. 
- Arbetade i Paphos, Cypern på uppdrag av HI3GAccess AB år 2012 
- B-körkort 
- Utbildad säljare – Junior

Kontakt
Jennie Modd - 19911215 

Bangårdsgatan 17 Lgh 1303 
411 12 Göteborg 

 jenniemodd@hotmail.com 
linkedin.com/in/jenniemodd 

+46706600051  

Referenser
- Lämnas på begäran. 

 

 

Datorkunskaper:

- Adobe Indesign, Illustrator, Photoshop, Premiere, Gimp, Inkspace. 
- Microsoft Word, Excel, Powerpoint.  
- Wordpress 
- Mailchimp 
- Google Analytics, Adwords

Språk:

Svenska – Modersmål 
Engelska  – Talar och förstår mycket bra 
Norska – Talar och förstår mycket bra 

Arbetslivserfarenhet:

LIA Innehållsproducent och strateg – Byrån Dagny  
Arbetade med idégenerering och skapande av content, i 
både text, film och bild. 

2019

https://se.linkedin.com/in/jenniemodd

