
Hej, 

Design och form har jag jobbat med de senaste 20 åren 
och det är något jag verkligen brinner för. En av mina 
styrkor som grafisk formgivare är att snabbt och noggrant 
kombinera text med bild på ett harmoniserade och 
balanserande sätt. 

Jag är självgående och van att jobba från idéstadiet till 
färdigt original i både print och digitala medier. Har hög 
kvalitet på mina uppdrag och jobbar från skissnivå med 
originaltänk. Är stresstålig, noggrann, kvalitetsmedveten 
och mån om att hålla utsatta deadlines. 

Som person är jag glad, engagerad och driven med mycket 
god prioriteringsförmåga. Jag jobbar lika bra i grupp som 
självständigt. Har lång erfarenhet från byråvärlden och 
behärskar InDesign, Illustrator och Photoshop väldigt bra. 

Jag bor och jobbar i fantastiska Gislövs Läge. Inspiration 
hittar jag både runt hörnet eller när jag är ute och reser.

Då jag haft eget företag de senaste åtta åren är struktur 
och planering naturligt för mig. Är även van att ha daglig 
kundkontakt och att ta egna initiativ då jag oftast driver 
mina egna projekt. Jag är van att arbeta i högt tempo och 
leverera på deadlines. 

Jag hoppas min kreativitet och kunskap kan vara en 
tillgång för er. 

Titta gärna på min hemsida loellagrafiskdesign.se där hittar 
ni några av mina arbetsprover. 

Ser fram emot att höra ifrån er!

Vänliga hälsningar, Loella Jisander

Loella Jisander, Grafisk formgivare

Loella Jisander 

Torskvägen 7, Trelleborg

+46 708 65 07 76 

loella@loellagrafiskdesign.se

loellagrafiskdesign.se

PErSonLIG InformaTIon

Status: Gift, två barn

nationalitet: Svensk

född: 1976

arbETSErfarEnHET

Loella grafisk design ab,  Trelleborg  

090618 – pågående

brandhouse reklambyrå, Köpenhamn 

050401 – 090618

Grey malmö reklambyrå, malmö  

990301– 050331

Sahlin & Co reklambyrå, Lund  

980601– 990228

maD Hedetoft reklambyrå, malmö  

960610 – 980531

SPråK

Svenska – flytande

Engelska – mycket goda

ProGram

InDesign, Illustrator och 

Photoshop – mycket goda

rEfErEnSEr 

Chris Harris, Duni +45 31 35 32 34 

Cecilia björkland, Duni +46  734 19 63 96

http://loellagrafiskdesign.se

