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Formgivning och gestaltning fil.kand.
Kandidatprogrammet Slöjd, hantverk och formgivning, 

Linköpings universitet 
Formgivning s Designhistorias Utställningsarbete

2013 - 2016

FRISTÅENDE KURSER

Kulturproduktion och samverkan 30 hp
Linköpings universitet 

Innehållsproduktion s        Projektledning s Samverkansarbete
2016 - 2017

Museipedagogik 7,5 hp
Stockholms universitet

Pedagogik s Innehållsanalys s Användarorientering
2017

Grafisk Design 7,5 hp
Kristianstads högskola

Design s Koncepttänk s Marknadsföring
2016

Sverige på film och i tv: representationer av etnic-
itet, genus, klass och sexualitet sedan 1960 7,5 hp

Linnéuniversitetet
Mediaanalys s Normkritiks Film & tv-historia

2015

Ambitiös
Effektiv
Kreativ

Lösningsfokuserad
Strukturerad
Självständig

JAG ÄR

UTBILDNING

Mitt mål är att vara del av en kreativ 
och utmananade arbetsplats. Där jag 
får nyttja mina kunskaper och erfar-
enheter för att driva organisationen 

framåt. 

JAG VILL

Jag är en engagerad och ambitiös 
kollega som arbetar hårt för att lyfta 
verksamheten och samtidigt bidra till 

ett utvecklande och roligt 
arbetsklimat. 

JAG LOVAR



Linköpings universitet
Projektledare/utställningsproducent

Under LiUs medverkan under BoExpo Vallastaden 
2017 ingår jag i producentgruppen. Mina ansvarsom-
råden innefattar planering och innehållsproduktion av 
utställningar och aktiviteter, samverkan och samord-

ning med samarbetspartners, budgetansvar och 
marknadsföring. 

2016 - pågående

Östergötlands museum
Butik/reception

I museibutiken/receptionen ansvarar jag över att ta 
emot besökare och gäster och således deras första 

intryck och möte med museet. I mina arbetsuppgifter 
ingår kassahantering, försäljning och kundservice. 

2016 - pågående

Hallpressen
Reporter

Som reporter på Smålands- och Tranåstidningen ans-
varade jag mellan 2007-2011 för Ydresidan. Där ingick 

textproduktion och fotografering. 2013 ingick jag i 
Tranåsredaktionen och i mina arbetsuppgifter ingick 

nyhetsrapportering, fotografering och webbpublicering. 
2007 - 2013

FORMEX 2015, Stockholmsmässan
Utställare i och medformgivare av Slöjd, 

hantverk och formgivnings monter. Ansvarig 
för marknadsföring och grafiskt material.

2015

Form av form, Hemslöjdsgalleriet
Utställare i och medformgivare av utställning 
i  Slöjdgalleriet i Linköping. Ansvarig för PR via 

sociala medier. 
2015

LINES, THREADS & TRACES, Stockholm 
furniture & lights fair

Utställare och medformgivare av monter i 
Green house. Ansvarig för marknadsföring och 

grafiskt material. 
2016

Creators of things & thoughts, 
ting & tankar del 9, Östergötlands museum
Utställare i och medformgivare av utställning i  
nya galleriet på ÖM. Ansvarig för eget utställn-
ingskoncept, grafiskt material och marknads-

föring.
2015

PRODUKTIONER i urval ARBETEN i urval

s maja.meurling@hotmail.se
 s 073 828 0935 

Referenser lämnas på begäran.
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