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Adobe Creative Suite (Photoshop, InDesign, Illustrator, etc.)
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
Product Information Management (Perfion)

2010-2013
Grafisk Design & Webbutveckling
Kandidatexamen från Jönköpings Tekniska Högskola

2017-
Marknadskommunikatör
Kongamek AB

2014-2017
Webbredaktör
Ronneby kommun

2012-2013
Grafisk formgivare & Webbdesigner
Ronneby kommun

Gymnasieutbildning + UF Företag
2006-2008
Naturvetenskap, inriktning matematik & data
Knut Hahnsskolan i Ronneby



Personligt brev

Hej,

Tobias Gunnarsson, 33 år, född och uppvuxen i Ronneby som jag lämnade efter gymnasiet för att först 
prova på en utbildning som Civilingenjör i Datateknik på Chalmers i Göteborg. En trevlig stad men tyvärr 
var utbildningen inte rätt för mig, så efter ett år flyttade jag tillbaka till Blekinge och tog ett sabbatsår. För 
att sedan bege mig ifrån Blekinge en andra gång, nu blev det Jönköping och utbildningen Grafisk Design & 
Webbutveckling. Denna gången kändes både utbildningen och staden helt rätt för mig. 

Efter tre års utbildning så var det dags att hitta jobb inom min passion som jag förstått under dessa tre 
år att marknadsföring, kommunikation och grafisk hantverk skulle vara i många år framöver. Under den 
näst sista terminen i Jönköping hade vi praktik, praktikplatsen blev av en slump informationsavdelningen 
på Ronneby kommun, där jag efter praktiktiden fick extrajobb under min sista termin och sedan senare 
även fast anställning. Jag hade en bra tid på Ronneby kommun och lärde mig mycket. Sedan en dag kom 
ett erbjudande om en tjänst som Marknadskommunikatör på ett privat bolag. En chans jag tog, och 
detta arbete på företaget Kongamek gav mig nya utmaningar och fortsatt utveckling både personligt och 
yrkesmässigt.

Nu närmar det sig snart tio år som aktiv inom mitt yrke och under denna tiden tillsammans med min 
treåriga utbildning innan dess har gjort att jag byggt på mig både en teknisk och personlig erfarenhet 
inom marknadsföring och kommunikation. Jag har arbetat både med hantverket och skapat kataloger, 
broschyrer och annat säljmaterial via exempelvis Adobe InDesign, arbetat digitalt med sociala medier, 
webb, intranät och PIM-system, varit med och drivit projekt, exempelvis när ett nytt intranät skulle göras 
på Ronneby kommun, jag har också varit del i strategiarbete och framtagning av marknadsplaner.

Intressen då, förutom ovan som är något jag faktiskt brinner för och tycker är väldigt roligt, så spelar jag 
lite golf, sedan tycker jag alltid det är trevligt att kika på en fotbollsmatch eller varför inte ett Formel 1 
lopp. Resa är också något jag tycker är trevligt, kunna komma iväg en, två gånger om året, gärna för att se 
någon storstad.

Det här var lite kort om min bakgrund, jag hoppas vi hörs och framförallt får möjligheten att träffas på 
riktigt framåt, all heder till Teamsmöten och liknande teknik som skapar stora möjligheter vilket bara är 
positivt, men det personliga mötet tror jag vi inte ska glömma bort heller.

Med vänlig hälsning
Tobias Gunnarsson 


