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PERSONLIGHETSTYP

ERFARENHET

Strategisk, Kommunikativ, Utforskande, Främjare, Kreativ enligt CliftonStrengths Gallup report. DISC beskriver mig som Gul. Kollegor beskriver
mig som hjälpsam, driven och rolig att arbeta med.

COMMUNICATIONS MANAGER
Saab AB, 2018 - IDAG

UTBILDNING

KOMMUNIKATÖR
Linköpings universitet, 2015 - 2018

MAGISTER I KOMMUNIKATION
Lunds universitet, 2002-2008
Magister i strategisk kommunikation med fokus på pr, retorik och verktyg som InDesign, Photoshop och Illustrator. Mottog tre stipendier och
var mycket engagerad i Östgöta nation.
Jag har 346 högskolepoäng och studerar om möjligt fortfarande. Några
exempel på fris tående kurser är vektorgrafik, HTML, pedagogik, allmän
juridik och ekonomi.

DIGITALA KUNSKAPER
Jag behärskar många progam till PC/Mac samt en hel del molntjänster. Van med att arbeta med Office 365 och Adobe CS. SEO, SEM
och uppföljning i Adwords och Analytics. Native-annonsering och
optimering i sociala medier med ex. Facebook Pixel och Youtube.
Älskar analys med ex. Hotjar, Analytics och Hootsuite. Filmar, fotograferar och illustrerar.

Photoshop

InDesign

Ansvarar för kommunikation i ledningsgruppen för Gripen C/D.
Utvecklar nya budskap till Gripen C. Centralt ansvarig för kommunikationsinsaterna i Sveriges erbjudande om Gripen till Bulgarien 2018.

Illustrator

Arbetade mycket med ledningskommunikation och utveckling av
internkommunikation. Utbildade, guidade och stöttade forskare i olika
kommunikationsfrågor. Tog fram strategi, ramverk och processer som
implementerades i verktyget Hootsuite för hantering, spårning, analys
och uppföljning av kommunikationsarbetet i sociala medier.

KOMMUNIKATIONSKONSULT
Gnistra/Identx kommunikation, 2013 - 2015

Arbetade strategiskt och operationellt med pr, varumärke och kommunikation för bl.a. Pantamera, Breitling och Europa kommissionen.
Ansvarade för research, omvärldsbevakning, medieanalys och sociala
medier. Tog fram pr-planer, kreativa koncept, kanalstrategier, budskapsplattformar och strategier och taktik för utveckling av olika företags sociala medier. Som konsult lärde jag mig hur jag förverkligar en strategi
genom planer och aktiviteter.

KOMMUNIKATIONSKONSULT
ÅKERBERG KOMMUNIKATION, 2012-idag

Konsulterar småföretagare med att utveckla sin digital närvaro och
kommunikation. Från strategi till färdig lösning.

ONLINE MARKETING MANAGER
Nederman, 2009 - 2012

FRAMGÅNGAR I SIFFROR
 Arkitekt för webbplats på 13 språk i Sitecore CMS


Skrivit 1 kokbok för välgörenhet

 Hedersmedborgare av staden San Diego 2008
 Arkitekt bakom analys av inbound marketing för 30 kanaler
 Projektledare för intranät för 3000 anställda i 24 länder
 Arkitekt bakom lösning för 2000 tekniska manualer
 Mentor till GDK-studenter sedan 3 år
 Slog cancer som 21-åring

Ansvarade för att utveckla börsnoterade Nedermangruppens hela
onlinenärvaro med fokus på kontinuerlig utveckling, analys och uppdatering av interna och externa digitala kanaler. Utvecklade koncept
för webbanalys till säljavdelningen för att utveckla försäljningen och
underlätta arbetet för Nedermans säljarkår. Utvecklade ny webbplats
på tolv språk, extranät och intranät samt arbetet med sociala medier. Ansvarade för marknadssupport till säljbolag i 24 länder: lokalanpassning av marknadsmaterial, webbplatsutveckling, intranät, sociala medier och webbanalys. Även delaktiv i planering och utförandet av
internationella events.

KONSULÄRASSISTENT PR & KOMMUNIKATION
Sveriges konsulat i San Diego, 2008

Webbredaktör, pr-ansvarig och eventkoordinator med ansvaret att
marknadsföra Sverige i USA. Tilldelades titeln hedersmedborgare av
San Diego av stadens borgmästare.

Referenser lämnas gärna på begäran
Portfolio och personlighetstester finns på www.alexanderakerberg.se och komplett meritförtecking och alla rekommendationer på www.linkedin.com/in/alexanderakerberg.

