
Deltagande i utvecklingen av Smart Senior, nyhetsbrev, webbkampanjer, formgivning 
av kampanjer och nya koncept.

Övergripande ansvar för publicering och framtagande av material enligt specifikation för  
SmartSenior.se i CMS. Ansvarig för nyhetsbrev samt partnerutskick i Apsis.

Kommunikations- och korrekturansvarig för material inskickat av existerande och nya partners. 
Planering av kommunikationsplaner samt överblick av respons på utskick och kampanjer.

Erik Fältin

Senaste arbeten:

Jag har studerat medie- och kommunikationsvetenskap,  
är lättlärd, motiverad och har en bakgrund inom lagidrott.  
Mina intressen består bland annat av design, sport, språk, teknik samt 
historia. Jag använder mig dagligen av Adobe CC-programmen och 
driver med dessa som verktyg enskild firma samt tidigare en podcast. 

Om mig:

faeltin@gmail.com 
0700246006  

MTG Broadcast Centre, Stockholm
Livesändningsoperatör 201606 - 201707

Ansvara för att livesändningen flyter på, vara beredd på snabba förändringar av körschemat samt 
kommunicera med producent.
Se till att dagens sändningstablå är planerad korrekt, korrigera vid behov samt se till att mängden 
reklam ej överskrider den enligt lagen tillåtna per timme. 
Ta sändningen till & från reklam, klippa repriser, se till att källor för livematerialet som kommer in 
stämmer med det vi vill sända ut.

CV

Smart Senior, Stockholm
Produktionsansvarig 201807 - 201911

Nyhetsredaktionellt arbete med snäva deadlines samt arbete över längre tid med mer informativa 
eller grafiskt avancerade videoklipp. Dagligt tätt samarbete med redaktionen.

PlayAd Media Group, Stockholm
Nyhets- och sportredaktör 201703 - 201812

Producera videoklipp (redigera, skriva manus och spela in speak/röst) för publicering och  
spridning inom ett nätverk bestående av cirka 200 nordiska publicister, exempelvis svenska  
lokaltidningar såsom NT, NSD & SKD.

Representera företaget på pressträffar & event (t.ex. Sommar i P1) av olika karaktär och  
där intervjua samt filma för senare publicering. 

erikfaltin.com

https://www.erikfaltin.com/


Projekt & övrigt:
201606- 201805 (pausad)

Podcast - Har tillsammans med tre vänner 

Utbildning & Språk:
201508-201806

200808-201106

Södertörns högskola, Medievetarprogrammet, Stockholm

Rekarnegymnasiet, Samhällsvetarprogrammet, Eskilstuna

201008-
Körkort - AM & B.

drivit “United-podden” och har hittills släppt  
ett sextiotal avsnitt. Jag har ansvarat för klippning
av de flesta avsnitten, all podcastens formgivning  
samt (den nu pausade) hemsidan; unitedpodden.se.

Urval av avklarade kurser - Medie- & kommunikationsvetenskap A & B, 
Medieproduktion: text & bild samt Medier, lag & rätt. 

201703-
Enskild firma - Uppdrag inom bland annat  
video, formgivning och webbdesign.  
Se mer på erikfaltin.com
 
Video: Både kortare mer snabbproducerade  
nyhetsklipp med röstpåläggning och mer  
detaljerade videoprojekt samt filmning &  
intervjuer. 
 
Formgivning: Restaurangmenyer, logotyper,  
digitalisering av logotyper, reklambanderoller,  
presentkort, informationsskyltar och mer. 
 
Webbdesign: Helt nya webbplatser för  
Södra Sällskapet & Lo Scudetto. 

Tidigare arbeten:

Samsung Content & Services Support, Edinburgh, Skottland
Lead Tier 1 Coach 201312 - 201503 

Ansvarig för träning & upplärning av teamet samt nyanställda i Samsungs aktuella produkter &  
tjänster. Utformande & uppdaterande av träningsmaterial.

Teknisk support via e-post och telefon på svenska, norska & engelska.

Stort fokus på kundbemötande i butiksmiljö, varuexponering samt att guida kunder 
bland hundratals tidnings- och magasintitlar.

Sköta öppnande, stängande samt löpande underhåll av butiken.

Narvesen Arneagaren, Stavanger, Norge 
Butikksmedarbeider 201302 - 201306

Kvalitetsansvarig för den skandinaviska (svenska, norska & danska) samt delar av den 
brittiska avdelningens kundbemötande.

Utformade & levererade rapporter för att belysa trender bland de ärenden vi 
fick in. Gav feedback till kundservicemedarbetare & hade översikt över kundbemötande.

Playstation Support, Edinburgh, Skottland 
Quality Execution Analyst 201504 - 201506 

Comet Consular Services, Stockholm
Visumhandläggare & kundtjänstmedarbetare 201508 - 201609

Undersöka kundärenden, svara kund via telefon & e-post samt boka bud. Felsöka kundärenden,  
hantera betalningar & beställningar.

Besöka ambassader i Stockholmsområdet, lämna/hämta pass & legaliseringar för privat- &  
företagskunder samt administrativt arbete.

Grundläggande 

Goda kunskaper 

Mycket goda kunskaper 

Flytande

Modersmål

Tyska

Danska

Norska

Engelska

Svenska
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