PROGRAMKUNSKAPER
3D Studio Max
Photoshop
Rhinoceros
After Effects
Flash
Keyshot
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Körkort B, med tillgång till bil
Svenska som modersmål
Flytande engelska i tal och skrift

OM MIG
Mitt namn är Jonas Karlsson och jag har ett stort intresse för arkitekturvisualisering.
Detta intresse har lett mig till att numera studera 3D-visualiering på YRGO i Göteborg
vilket är en av Sveriges ledande skolor inom branschen. Jag är detaljorienterad, envis
och sätter höga krav på mig själv. Ständigt försöker jag utmana mig själv för att lära
mig nya saker och utvecklas. Till exempel har vi det här skolprojektet där jag valde att
lära mig mer om materialsättning. Jag gick in för at skapa material som var slitna med
flera olika lager, vilket gav mig mycket nyttiga kunskaper.
Tidigare har jag studerat grafisk design och webbutveckling i Jönköping. Jag läste
också två utbytesterminer i Singapore respektive Australien där jag redan då valde
att fokusera på olika ämnen inom 3D. Under studierna har jag även fått göra magasin,
grafiska manualer,redigera film och en iPhone-app.
Min fritid spenderas mycket med 3ds Max men jag gillar också styrketräning,
fotografering, musik och att resa. Ett drömresmål är Alaska där jag vill vandra, fota och
åka snowboard. Nu vill jag ta steget in i branschen för 3d-visualiserad arkitektur. Detta
för att få tillämpa mina kunskaper och skapa en stimulerande karriär.
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MÅLSÄTTNING
Jag vill ta steget in i branschen för 3d-visualiserad arkitektur. Detta för att få
tillämpa mina kunskaper och skapa en stimulerande karriär.

UTBILDNING
20152017

Computer Graphics Design på YRGO, Göteborg
YRGO’s utbildning Computer Graphics Design är en av Sveriges ledande
utbildningar inom visualisering. Kurserna behandlar ämen som skapande i
3D-miljö, postproduktion för bilder och video samt realtidsgrafik.

2013

Bartenderutbildning på Göteborgs bartenderskola
En sex veckor lång utbildning inom barkunskap, mixologi, bar management,
servering och barista.

2012

Utbytestermin Curtin University, Perth, Australien
Jag läste kurser i Rhinoceros, After effects och webbdesign.

2011

Utbytestermin på Nanyang Technological Univerity, Singapore
Där läste jag kurser inom 3D-modellering, digital målning, analog fotografering
samt personlig träning.

2010 2011

Organisation och ledarskap på Jönköpings Tekniska Högskola
Ett påbyggnadsår till min tidigare utbildning där fokus istället låg på organisation
och ledarskap. Utbildningen behandlade ämen inom chef- och ledarskap för den
grafiska branschen.

2008 2010

Grafisk design och webbutveckling på Jönköpings Tekniska Högskola
En tvåårig utbildning med fokus på grafisk design och webbdesign.
Ingick gjorde även kurser inom 3D-teknik, filmredigering, fotografering
och företagsamhet.

2005 2008

Naturvetenskapligt program på Vimmerby gymnasium
Naturvetenskapligt gymnasieprogram med inriktning på biologi, kemi och fysik.
Som valbara kurser valde jag webbdesign och digitalfotografering.

ANSTÄLLNINGAR
2013 2015

Bartender på Vann Spa Hotell och Konferens
Hotellmedarbetare med bartender som huvudsyssla på det fyrstjärniga spa- och
konferenshotellet Vann. Jag började på Vann som ensam bartender direkt efter
min utbildning och har fått lära mig att tillämpa och anpassa mina kunskaper till
arbetsplatsen. Hotellet är stort med många avdelningar vilket kräver att alla jobbar
som ett lag för att hjälpa och stötta varandra.
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