
Utbildning

2018-pågående
IT & Management på Linköpings Universitet i Linköping.
Masterutbildning med en avancerad utbildning som fokuserar på samspelet mellan informationsteknik och 
management, huvudsakligen inom projektform. Beräknad examen juni 2020.

2015-2018 

Grafisk design & kommunikation på Linköpings Universitet i Norrköping. 
Kandidatutbildning med utbildning inom tryck, grafisk produktion och visuellt uttryck. 

2017

BA Digital Art & Design på UWS School of Media and Culture i Skottland. 
Utbytesperiod under höstterminen där kurser i animation, projektion och konst studerades. 

Relevanta kurser
Projekt och IT-projektledning, Diagnos och design av verksamhet, Onlineproduktion, Interaktionsdesign, 
Marknadskommunikation och Innovationsprojekt.  

Arbetslivserfarenheter

2016-2019

Frilansarbete
Inom illustationer, content, formgivning, kortspeldesign, webbanalys samt varumärkespitchar.

2016 - 2018

Content Manager & formgivare på Angry Creative i Norrköping.
Arbete under sommar och kvällar under studietid. Började arbeta på företaget efter praktik. Ansvarat för 
att iscensätta Angrys marknadsföringsstrategi med att skriva cases, artiklar samt designa landningssidor.

2016 - 2017

Lagerarbetare på Apotek Hjärtat i Norrköping.
Arbete under sommar och helger under studietid. 

2013 - 2015

Kassör på Resturang Eriksdalsbadet i Stockholm.
Arbete under sommar och helger under studietid. 

Masterstudent inom IT och Management med ett intresse för 
systemdesign och användarupplevelse, i alla dess former. Utöver 
studierna frilansar jag inom grafisk design.

lina@illnordqvist.se 
073-2098409

Värmlandsgatan 59, Norrköping 
1996-11-08



Föreningsuppdrag

2017

Animatör för Xnational Xart Xchange 2017, Ayr i Skottland.
Veckolångt projekt tillsammans med Sydkoreanska musiker och danstrupper, för att skapa en utställning, 
där skapande av animation till bakgrunden utfördes, samt ansvar för projektion med Q-lab under 
uppvisning genomfördes.

2017

Kreatör för EX17, Norrköping.
En av tre kreatörer och ansvariga över marknadsföringen och utseendet på Grafisk design & 
kommunikations examinationsdagar år 2017.

2016 -  2017

Illustratör för LiTHanian, Linköpings Universitet.
En av två illustratörer på LinTeks kårtidning, med påverkan över utseende och ämnen i tidningen.

Övrigt

Arbetat mycket med verktygen
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop CC, Adobe InDesign, Keynote, Google Drive och Microsoft Office.

Har kunskap i
Microsoft Project, Agile, pm3, Sketch och Zeplin. 
Premiere Pro, After Effects, Lightroom, XD samt TypeTool 3. Erfarenhet av att arbeta med 
redigeringsverktyg i WordPress, speciellt Gutenberg. Även enklare arbeten i Wixx för design av webbplats. 

Har grundläggande kunskap i
ITIL.
HTML, CSS, JavaScript samt Q-lab.

Språkkunskaper
Flytande på både svenska och engelska. Nybörjare på franska.

Innehar B-körkort.

Referenser, intyg, portfolio och betyg lämnas gärna på begäran.

Referenser




