Arbetslivserfarenhet
Februari 2017 – pågående: Kommunikatör/VD-koordinator
KumBro Utveckling, Örebro
Juni 2016: PR-konsult
Arrangerade en fem dagars pressresa för Tysklands största
reseblogg till Örebro för Örebrokompaniets räkning
Augusti 2015 – juni 2016: Spansklärare för döva och
hörselskadade på Risbergska gymnasiet, Örebro
Juni 2015 – januari 2017: Turistinformation, PR
och marknadsföring på Örebrokompaniet,
Örebro
Juni 2012 – pågående: frilansverksamhet inom
journalistik, kommunikation och PR (för detaljer, se
separat rubrik)

Sanna Rosell
sannarosells@gmail.com
www.sannarosell.se

Januari – juni 2015: Social Media Intern på VisitSweden,
Barcelona
I arbetet ingick att omvärldsbevaka, uppdatera sociala
medier, arrangera PR-event, organisera presskontakter,
skicka turistinformation och bidra till Sveriges image på
den spanska marknaden.
Juni – juli 2014: Receptionist på 360 Hostal, Barcelona
Som receptionist skötte jag in –och utcheckning, planerade beläggning, gav guidade turer och gav
turistinformation på engelska och spanska.
Maj – juni 2014: Social Media Assistent på VisitSweden i Barcelona
Jag tog del av arbetet med sociala medier, kontakter med PR-personer, omvärldsanalys och
marknadsföring.
Hösten 2013: Vikarierande chefredaktör, Lösnummer, Örebrostudenternas tidning
Den delade vikarierande tjänsten innebar diverse olika uppdrag och ansvar för tidningen, så som
skriv –och fotouppdrag, korrekturläsning, utdelning och samordning av redaktionen.
Juni 2013 – januari 2015: Studentvakt på Örebro universitetsbibliotek
Arbetet består av att ge service i informationsdisken, ansvara för bokuppsättning samt sökning av
böcker.
Januari – juni 2013: Assistent till studenter med funktionshinder, Örebro universitet Jag
fungerade som en kurskamrats studiestöd och assistent vid skoluppgifter.
September – december 2012: Praktikperiod som journalist och fotograf på dagstidningen El Norte,
Ibarra, Ecuador
På eget initiativ spenderade jag en termin i Ecuador och lärde mig mycket om det praktiska arbetet
som journalist, och förbättrade även min spanska.
Juni – juli 2012: Volontär, strutsskötare och turistguide på bondgården Artestruz, Mallorca,
Spanien

Volontärarbetet innebar att ge guidade turer bland strutsarna, byggarbete på gården och att kreativt
skapa souvenirer av strutsdelar.
April – maj 2012: Serveringspersonal, Conventum, Örebro
Som servitris arbetade jag vid olika evenemang och lärde mig bland annat att jobba i team och att ge
god service i stressade situationer.
September 2011 – januari 2015: Skribent och PR-ansvarig (sedan juli 2013) för studenttidningen
Lösnummer, Örebro
Mitt brinnande engagemang för journalistiken fick utlopp i min roll som skribent och PR-ansvarig. Jag
skrev, fotade samt ansvarade för marknadsföring och Lösnummers bild utåt.
Juni 2011 – september 2013: Receptionist, Best Western Gustaf Wasa Hotell, Borlänge I
arbetet som receptionist hanterade jag flera dataprogram, gav bra service till gäster och
samordnade hotellets dagliga uppgifter.
Maj – juni 2011: Praktikperiod, Hotel el Cortijo de Las Piletas, Ronda, Spanien
Under våren 2011 praktiserade jag på eget initiativ som receptionist, frukostvärdinna, turistguide i
en bergsby i södra Spanien.
2011 – 2012: Bloggare vid Dalarnas Tidnings webbportal, gästkrönikor i helgbilagan Pralin Via
min blogg ”Från mitt fönster” skrev och fotade jag från mina turer utomlands.
Februari – maj 2011: Lärarvikarie, Borlänge kommun, Borlänge
Som timvikarie inom läraryrket undervisade jag i olika ämnen, med störst fokus på spanska språket.
December 2009 – 2010: Olika positioner på First Hotell Brage, Borlänge Dag
-och nattreceptionist, frukostvärdinna, städerska.
Januari – mars 2007: Scandic Hotell, Borlänge
Receptionist
2006 – 2010: Turistbyrån Borlänge & Co, Borlänge
Arbetssysslorna handlade om turistinformation, biljettbokning, försäljning, stugbokning,
marknadsföring och översättning.

Utbildning
Augusti 2016 – januari 2017
15 hp, Journalistik vid Karlstads universitet
Augusti 2016 – januari 2017
7,5 hp, Sociala medier vid Linnéuniversitetet

Kandidatprogram 2011-2015
Medie och – kommunikationsprogrammet vid Örebro universitet
•

30 hp Medie –och kommunikationsvetenskap A

•

30 hp Medie –och kommunikationsvetenskap B

•
•
•
•

30 hp Svenska språket A
30 hp Planerad Kommunikation 1
30 hp Planerad Kommunikation 2
30 hp Medie –och kommunikationsvetenskap C

•

30 hp Praktik för humanister

Juni – augusti 2014
7,5 hp Turism –och destinationsutveckling vid Högskolan Dalarna
September 2012 – maj 2013
30 hp Spanska A vid Göteborgs universitet
Maj – juni 2011
7,5 hp Kultur och samhälle i Spanien, Mälardalens Högskola
September 2010 – januari 2011
En termins spansk –och kulturstudier vid Málagas Universitet, Spanien

Tidigare utbildning 2008-2009
Ett läsår som utbytesstudent vid Andreu Sempere, Alcoy, Spanien
2006 – 2010
Gymnasieutbildning, engelskspråkigt samhällsprogram inriktning samhälle, Hagagymnasiet, Borlänge
1997 – 2006
Grundskola, Mjälgaskolan, Borlänge

Övrig utbildning
Januari 2016
Grundutbildning i ledarskap för studiecirklar, ABF Örebro
Mars 2014
Ung Media: Projektarbete inom normkritiskt tänkande för studenttidningen Lösnummer
Oktober 2013
Kulturens Bildningsverksamhet: Konstnärligt ledarskap
Augusti 2013
Leksands Folkhögskola: Kreativt Skrivande
April 2012
Kulturens Bildningsverksamhets ledarutbildning

December 2011
Ung Medias workshop: Grävande journalistik

Språk och dataprogram
•
•
•

Svenska: modersmål
Engelska: flytande i tal och skrift
Spanska: flytande i tal och skrift

•
•

Katalanska: förstår tal
Behärskar Officepaketet, Fidelio, WinRasken, Opera, Wordpress, Squarespace, CisionPoint,
Tickster, Ticnet samt grunderna i Photoshop och InDesign

Engagemang och projekt
•
•

Deltog i ett idéutvecklingsprojekt via Örebro universitet, våren 2016
Workshop i genus, text och språk i samband med Systerskapsfestivalen i Örebro, mars 2016

•
•

Cirkelledare inom ABF: Spanska för nybörjare och skrivarkurser
Skribent, PR-ansvarig och recensent inom studenttidningen Lösnummer, Örebro universitet,
2011-2015

•
•

Medlem i Svenska Resebloggar sedan 2014
Medlem i Nordic Travel Bloggers kärnverksamhet sedan augusti 2016

•
•

Internationell fadder vid Örebro universitet, vårterminen 2012
Medlem i Ung Media (ideell riksorganisation för medieintresserade ungdomar)

Journalistisk frilansverksamhet
•

Sedan juni 2012, innehar F-skattesedel och momsregistrering

•

Levererar resereportage, krönikör, artiklar, översättningar, sökoptimerade texter och
litteraturanalyser

•
•

Översätter mellan spanska, engelska och svenska
Skriver och fotar för artiklar och krönikor med fokus
på resor för print och online

•

Bloggar på min egen hemsida www.sannarosell.se

•

Som resejournalist samarbetar jag för
destinationsutveckling med t.ex:
o Czech Tourism, Tour Spain, Tourism
Authority of Thailand, Cambodia Tourism,
VisitGermany
o
o

Nordic Travel Bloggers och Svenska
Resebloggare (se bild, guest take over)
Better Bloggers och bloggnätverk för Örebro
med omnejd

