CV Ellen Fjæstad, född 1986
UTBILDNING
•
•
•
•
•

Adolf Fredriks musikklasser (grundskola) och samhällsvetenskaplig linje inriktning körsång
på Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium
Journalistikvetenskap på JMK, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation,
Stockholms universitet (tog 37 poäng), år 2006–2007
Kommunikation och PR på Berghs School of Communication, kvällskurs hösten 2009
Bild och Layout (Photoshop, Illustrator och Indesign) på Institutionen för Reklam och PR,
Stockholms universitet, 7,5 poäng, våren 2011
Marknadskommunikationsprogrammet IHR (ekonomi och marknadsföring, konsumentbeteende, kommunikationsteori, etik och juridik, varumärken och affärsstrategi, reklamstrategi, PR-strategi och ledarskap), Stockholms universitet, 90 poäng, höstterminen 2010 till
och med sommaren 2011

ARBETSLIVSERFARENHET
•
•

•
•
•

Arbetat som journalist på tidningen Okej under hösten 2005, arbetat som journalist för
SthlmsFinest.com under våren 2006, arbetat bakom kameran på diverse filminspelningar
Medverkat i 14 långfilmer (bland annat huvudrollen Eva i ”Eva & Adam: Fyra födelsedagar
och ett fiasko”, som hade premiär år 2001, och som röst i många animerade filmer) och i åtta
TV-serier (bland annat huvudrollen Eva i TV-serierna ”Eva och Adam”, som sändes ffg. år
1999 och 2000 i SVT, och som röst i animerade serier)
Heltidsanställd reporter och redaktör på tidningen Superstar (en nöjestidning om musik, film
och TV för ungdomar) från maj 2006 till dess nedläggning i januari 2007
Gjort en marknadskommunikationsplan och en varumärkesplattform plus tre reklamfilmer för
fastighetsmäklarna Steivell
Heltidsanställd som PR- och pressansvarig på The Walt Disney Company Nordic för Walt
Disneys och Sony Pictures biofilmer, sedan april 2007 (tjänstledig för studier från augusti
2010 till augusti 2011)

SPRÅK
•
•
•

Modersmål svenska
Flytande i engelska
Studerat franska i 5 år

ÖVRIGT
•
•
•
•

Dansat i nio år, sjungit i kör i tio år och spelat teater så länge jag kan minnas
Varit konferencier, presentatör och prisutdelare på ett flertal events och galor
Erfarenhet av projektledning, PR, mediekontakter, marknadsföring, publicity, event och van
att hålla i budgetar, tidsplaner och stora projekt
Intresserad av film, musik, event och att skriva

