Hej!
Mitt namn är Evelina Åkerberg. Jag har tio års erfarenhet som kommunikatör inom
fastighetsbranschen, varav de senaste åtta på Stena Fastigheters huvudkontor. Jag är
även grundare till den digitala tjänsten Rulla vagn. Nu kan du anlita mig som frilansande
kommunikatör, projektledare med inriktning mot digitala kanaler eller i en operativ roll.
Det här kan jag hjälpa till med:
> Projektledning inom kommunikation
Jag är van att driva koncernövergripande projekt inom kommunikation, såsom att
kravställa och upphandla en ny webbplats eller ta fram kommunikationsplaner,
riskanalyser och kommunikationsmaterial. Som projektledare är jag strukturerad,
analytisk och van att hålla koll på detaljerna. Jag har lätt för att se processer i ett
utifrån-perspektiv och att hitta den berömda röda tråden i kommunikationen.
> Utveckling och förvaltning av intranät och webb
Jag har stor vana av att driva utvecklingsprojekt i intranät och externa webbplatser,
strukturerat hålla innehållet uppdaterat och att utveckla nya sidor och funktioner.
> Strategiskt och operativt arbete i sociala medier
Jag hjälper er gärna med att ta fram en strategi för sociala medier eller att omsätta er
befintliga strategi till faktiskt innehåll. I mitt arbete som grundare av Rulla vagn - en
ihopkopplande tjänst på nätet för föräldralediga - har en av framgångsfaktorerna varit
engagerande innehåll i sociala medier och att hela tiden finjustera de kommunikativa
insatserna. Tjänsten, som är helt unik i sitt slag, lanserades i april 2016 och har visat sig
vara en fullträff på marknaden.
> Ta en operativ roll vid intensiva perioder
Vid en intensiv period eller vid en sjukskrivning kan jag gå in i en operativ roll och driva
det dagliga arbetet. Tänkbara roller kan vara webbredaktör, kommunikatör, content
manager, social media manager eller projektledare. Jag arbetar obehindrat i de flesta
webbplattformar, har stor vana av trycksaksproduktion och jobbar gärna i InDesign,
Photoshop och Illustrator.
Hoppas vi hörs!
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Dec 2017 -

Please copy me - frilansande kommunikatör och projektledare inom kommunikation
Frilansande kommunikatör och projektledare inom digitala kanaler. Exempel på tänkbara
uppdrag är:
• upphandling och lansering/uppdatering av webbplats eller intranät
• strategi för digitala kanaler eller sociala medier samt framtagning av content-plan och
produktion av content
• projektledning inom kommunikation
• operativt arbete som kommunikatör, webbredaktör eller content manager

Feb 2016 -

Rulla vagn - grundare
• Projektledning, PR och lansering av tjänsten rullavagn.nu.
• Strategiskt ansvarig för digitala kanaler samt contentplanering och produktion av
innehåll för rullavagn.nu, nyhetsbrev och sociala medier.
• Utvecklar bolaget och affärsmodell kring tjänsten och erbjudande till
samarbetspartners.

Nov 2008 - Feb 2017

Stena Fastigheter - kommunikatör
Digitala kanaler:
• Strategiskt ansvarig för samtliga digitala kanaler: webbplats, intranät,
Facebook, LinkedIn och Youtube med övergripande systemansvar, budget,
analys och strategi. Driver strukturerat arbete med contentplan för sociala
medier och arbetar operativt med innehållsproduktion.
• Driver utvecklingsprojekt i plattformarna med fokus på att förenkla för
medarbetare och kunder, även i vissa fall som beställare.
Projektledning:
• Driver större koncernövergripande projekt, till exempel upphandling och
lansering av ny webbplats, framtagning av säljmaterial kring ett nytt
boendekoncept eller kommunikationsplaner.
Varumärke:
• Ansvarig för varumärke och varumärkesmanual.
• Ansvarig för broschyrer och mallar, både produktion och i rollen som beställare,
samt beställare av fotograferingar och filmer.
• Ansvarig för upphandling, implementering och regelverk kring mediabank,
därefter strategiskt systemansvar.

Nov 2005 - Nov 2008

Alebyggen - informatör
• Ansvarig för hyresgästkommunikationen i form av webbplats, informationsmaterial och
kommunikationsprocesser.
• Ansvarig för intern kommunikation och utveckling av intranät. Stöd till organisationen i
kommunikationsfrågor.
• Drivande i redesign och produktion av hyresgästtidningen Hemlängtan.
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Mycket goda kunskaper i
Sharepoint
Wordpress
Sociala plattformar
Google Analytics
InDesign, Photoshop & llustrator
Office-paketet

