Josef Molin
PERSONUPPGIFTER
Granitvägen 4A
75243 Uppsala
Sverige
Telefon (mobil): 0730-670 762
E-post: josefmolin@gmail.com
Födelsedatum: 1983-07-23
MÅLSÄTTNING
Mitt mål är att bli en av Sveriges bästa layoutare och fortsätta utvecklas inom tidskrift- och
trycksaksformgivning med fokus på tillgänglighet, tydlighet och begriplighet.
Jag brinner för att skapa grafik som är lättförståelig och direkt och samtidigt fördjupad. Och jag drivs av
tanken att en dag bemästra alla delar i en produktion – från design, formgivning, komposition, typografi,
layout och bildbehandling till repro.
ANSTÄLLNINGAR
Dagens Arbete, Stockholm
September 2012 –
Jobbar som tidnings- och webbredigerare. Förutom tidskriftsredigering jobbar jag med att lägga upp och
anpassa tidningens innehåll till webbsidan da.se och sköter redaktionens instagram.
Södermanlands Nyheter, Nyköping
Maj 2012 – Augusti 2012
Sommarvikariat som redigerare/sidplanerare på liten lokaltidning. Arbetade med tidningsdesign,
korrekturläsning och planerade tidningssidor ihop med nyhetscheferna..
Dagens Arbete, Stockholm
Januari 2012 – Maj 2012
Vikariat som webb- och tidningsredigerare. Förutom tidskriftsredigering jobbar jag med att lägga upp och
anpassa tidningens innehåll till webbsidan da.se.
Arbetar även med bildbehandling, skapa grafik och annonser. Korrekturläsning. Kontakt med skribenter,
tryckeri och fotografer.
Aftonbladet, Stockholm
November 2011 – Januari 2012
Redigerare. Timvikarie på Aftonbladets redigerardesk. Jobbar med både nöjesbladet och nyheterna och
featuresidorna som till exempel Hälsa, Jobbet, Wendela.
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Aftonbladet Kultur, Stockholm
Juni 2011 – Augusti 2011
Redigerare. Semestervikarie heltid. Jag jobbade som ensam redigerare. Förutom redigering i indesign
ingick, bildhantering, skaffa fram gratis/pressbilder och anpassa materialet för webb och mobilsajter. Jag
var också en del i nyhetsvärderingen och planeringen av nyhetsveckan.
Tidningen Stockholm City (Spoon on demand), Stockholm
Januari 2011 – Juni 2011
Timvikarie som redigerare i en redigerardesk på tre. Sysslade med featureredigering. Jobbade också
med webbpublicera artiklar och kommunicera med läsare.
PRAKTIK
Tidningen Stockholm City (Spoon on demand), Stockholm
Augusti 2010 – December 2010
Redigerare. Betald yrkespraktik på tidningen Stockholm City som redigerare (ca 80%) och webbredaktör
(ca 20%). Jag lärde mig redigeraryrket från grunden på en positiv och kreativ redaktion.
EXAMEN
JMG Göteborgs Universitet, Göteborg
Januari 2014 – Juni 2014
Magisterexamen i journalistik. Gjorde ett arbete med nyhetsgrafik som granskade fas 3. Utmaningen var
att i en grafisk form förklara och presentera ett komplicerat ämne på ett lätt sätt för läsaren.
JMG Göteborgs Universitet, Göteborg
September 2008 – Juni 2010
Kandidatexamen i journalistik med fördjupning i webbjournalistik och tidningsredigering.
FRISTÅENDE KURSER
Batteri kommunikation, Göteborg
Februari 2015 – Maj 2015
Har gått en vidareutbildning med inriktning på grafisk design i regi av Batteri kommunikation. Fokus på
kursen var att förstå grunderna i grafisk design, lära sig att tänka kommersiellt och en hel del fördjupning
av mina kunskaper i programmen illustrator och photoshop. Utbildningen genomfördes som tre stycken
tvådagars kurser under våren.
Distansskolan.se, Stockholm
September 2011 – Oktober 2011
Grundkurs i illustrator. Jag kan arbeta med vektorgrafik, skapa egna loggor och rita enklare illustrationer.
IDEELL VERKSAMHET
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Gröna Studenter, Stockholm
Januari 2011 – Mars 2016
Layoutansvarig (AD) för Gröna Studenters idépolitiska tidskrift. Jag har ensam arbetat fram ett format
och en layout och redigerat hela tidskriften som kom ut 3-4 gånger per år.
FÖRTROENDEUPPDRAG
Tingsrätten Göteborg, Göteborg
Januari 2015 – Mars 2016
Nämndeman i Göteborgs tingsrätt en till två gånger i månaden.
SPRÅKKUNSKAPER
Svenska, Modersmål
Engelska, Goda kunskaper
Tyska, Nybörjarnivå
ADOBE CREATIVE CLOUD
Jag har mycket goda kunskaper i Photoshop, Illustrator, Acrobat, Bridge och Indesign
och goda kunskaper i Premiere Pro.
REFERENSER
Referenser ges vid begäran.
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