
Erfarenheter 

• Ta fram och formulera affärs- och verksamhetsmål.
• Ta fram, förankra och genomföra kommunikationsplan (strategi och aktivitetsplan).
• Ta fram varumärkesplattform.
• Ta fram contentstrategi och plan.
• Skapa innehåll för digitala och analoga kanaler. 
• Planera och genomföra kampanjer på webb och i sociala medier.
• Planera och ansvara för budget.
• Fotografera och bearbeta bilder.
• Filma och redigera enkla filmproduktioner.
• Ingå i företagets/projektets ledningsgrupp.
• Coacha chefer och medarbetare i kommunikationsfrågor.
• Planera och genomföra workshops, presskonferenser, events, informationsmöten och intern-

utbildningar.
• Medieträna talespersoner och själv vara talesperson.
• Erfaren beställare av konsulttjänster/uppdrag.
• Skriva manus och pressmeddelanden.
• Projektleda interna tv program, samt vara programledare i dessa produktioner.
• Projektleda produktion av intranät och extern webb.  

 

Anställningar 

• Konsultuppdrag egen firma för bland annat Fabege, nuvarande sysselsättning
• Kommunikationsansvarig för stora projekt, Fabege september 2015 - januari 2018
• Konsultuppdrag egen firma, mars 2015 - november 2015, bland annat för Science Park Halm-

stad och Skanska Sverige, avdelningen för Social Hållbarhet
• Kommunikatör Halmstads kommun  

maj 2015 - september 2015
• Kommunikationsvarig på Science Park Halmstad  maj 2013- februari 2015
• Marketing Communications Manager, Marketing Communications, Tetra Pak,  

februari 2008 - april 2013
• Kommunikationsansvarig på Skanska-Vinci HB, Projekt Hallandsås, Förslöv, november 2003 - 

januari 2008

Utbildning 

högskola:
• medie- och kommunikationsvetenskap 50 poäng  

(vt 1995, vt 1997, vt 1999)
• medieteknik 20 poäng (ht 1993 - vt 1994)
• administrativ ADB (automatisk databehandling) 20 poäng (ht 1992 - vt 1993)
• engelska 40 poäng (ht 1994 - vt 1995)
• franska 20 poäng (ht 1993 - vt 1994)
• pedagogik 20 poäng (ht 1992 - vt 1993)
 
annan utbildning:
• ”Facilitering som skapar en lärande och kommunikativ organisation”, Sveriges Kommunikatö-

rer. Stockholm juni 2014
• ”Kommunikativt Ledarskap med Personlig Utveckling”, Karin Boucher Consulting AB. Lund 

oktober 2013
• Strategic Marketing Management EFL Lund, februari 2010 

CVPernilla Arwidson 

Kontakt 
0736-822313 
p.arwidson@gmail.com 
Terriergränd 72 
128 62 Sköndal 
 
Mer information 
pernillaarwidson.com 
www.linkedin.com/in/
pernillaarwidson

Expertis 
Intern- och extern 
kommunikation, PR 
och marknadskommu-
nikation i svensk och i 
internationell miljö, på 
både strategiskt och 
operativ nivå. 
Erfaren och driven pro-
jektledare. 
Skicklig skribent.

Språkkunskaper
Mycket bra kunskaper i 
engelska och franska.

Datorer - 
programvara 
Goda kunskaper i 
office-paketet, Adobe 
CS, Wordpress, Episer-
ver och Apsis. Publice-
ringsverktygen Raptor, 
Sharepoint och SiteVi-
sion.

”Med min expertis inom 
kommunikation utveck-
lar jag ledare, medarbe-
tare, organisation och 
varumärke.”


