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Min stora passion i livet är design och mode där jag har en alldeles speciell
fingertoppskänsla. Jag är positiv, driven och älskar utmaningar. Min styrka är
problemlösning och kreativitet, vilket jag verkligen fått användning för genom jobbet
som VD för smyckesföretaget OXXO design som omsatte som mest 11 miljoner. Jag
är van att arbeta i ett högt tempo med många parallella uppgifter då mina
ansvarsområden hade ett brett spann med bla design, produktutveckling, produktion,
inköp och personal. Det var dagliga utmaningar att hantera, kollektioner att designa
och producera, målbilder att förmedla och personal att motivera och entusiasmera.
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T E L E F O N:
0732-744407
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annalarsson_star@hotmail.com

Min tid på OXXO design började 2009 som anställd säljare och produktansvarig vilket
innebar en ständigt kreativ process och jag var i stort sett delaktig i alla delar av
företaget. Ansvarsområden inkluderade design, produktion och inköp, kundmöten,
marknadsföring, katalog, hemsida samt försäljning. När jag 2011 fick möjlighet att ta
över och driva bolaget var det en fantastisk ny utmaning och önskedröm. Att utveckla
företaget framåt satte alla mina olika färdigheter och kvalitéer på prov då
ansvarsområden bl.a. var; produktutveckling, produktion, inköp, ekonomi/budget,
personal, marknadsföring och kommunikation kring produkterna och varumärket så
som mässor, hemsida och webshop, produktkatalog samt import, logistik, distrubition
mm. Jag har också stor erfarenhet inom detaljhandeln, där jag bla jobbat som
butikschef för en klädaffär i Göteborg och en annan i Brighton, med allt vad det
innebär.

Jag är organiserad, koordinerad, motiverad och är mycket bra på att kommunicera.
Jag är också genom min lärarexamen bra på och tycker om att arbeta i team och med
alla olika typer människor. Jag har lärt mig att livet handlar om att ge och ta och att
lite ödmjukhet sällan skadar.

KUNSKAPER
Visma Administration
Office
Photoshop
InDesign
Engelska (flytande)
Tyska (förståelse)

Jag älskar människor och har erfarenheter från många olika situationer och kulturer
dels genom min arbetslivserfarenhet och dels genom dit livet har tagit mig. Jag är
mycket positiv och kreativ och också är bra på att känna av människor och situationer
och veta när det är dags att ta ett steg tillbaka. Jag har lätt för att lära mig nya saker
och gör alltid mitt bästa.

DIVERSE

B-körkort

REFERENSER
Kan fås på begäran

Jag har pluggat design i London och Göteborg, läst engelska i Brighton, ritat och
målat med min konstnär till mamma sedan barnsben. England är mitt andra hem, då
min sambo är engelsk och jag pratar därför helt flytande engelska och jag älskar
fotboll! Till mina idoler hör Fred Astaire, Ryan Giggs och morfar.
Jag är personlig stylist och ”go to” person vad gäller design, trender och stil i hela min
umgängeskrets och familj. Jag har en fantastisk son på 1 år som ständigt utmanar
och förgyller.

A RB ETSLIVS ER FARENH ET

VD. OXXO design, Mölndal

Aug 2009 – Juli 2017

Ansvarsområden;
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Budget/ekonomi
Personal (3 säljare, 2 anställda och 3 utländska agenter)
Design och produktutveckling (4 kollektioner per år)
Produktion (kontakt med leverantörer etc)
Inköp (löpande under säsong)
Marknadsföring (broschyr, produktkatalog, hemsida, webshop mm)
Kommunikation (mässor, pressevents, sociala medier mm)
Import/logistik/distribution
Försäljning

Viktigaste prestationerna:
-

Förstärkningen av varumärket – igenkänningsfaktor och nyckelvärden
Produkt och kollektionsutvecklingen – breddade och förbättrade
Utveckling av försäljningen - nya kanaler, kunder och områden

Butikschef, Code by Jens, Göteborg

Jan 2008 – Juli 2009

Ansvarig för butiken – inköp, skyltning, kundmöten, uppackning, träning av ny personal, schemaläggning,
delegering mm.
Gymnasielärare Engelska och Bild, Ljud och Bildskolan Kungsbacka

Aug 2007 – Dec 2007

Klassföreståndare för en etta samt ansvarig för och undervisade i kurserna Eng A och B. Även stödundervisande
lärare i Engelska och ansvarig för läxhjälp. Ensam ansvarig för Estetiska ämnet Bild A där jag utvecklade och
gjorde kursen helt själv.

ÖVRIG ARBETSLIVSERFARENHET


Säljare lampavdelningen, IKEA Bäckebol Göteborg



Butikschef, G-star butik, DesignLab Brighton



Servitris, Wagamama Brighton



Lärarvikarie, Skånhällaskolan Lindome



Au Pair, Greenwich London

UTBILDNING

Fokuserat Ledarskap, Think Do & Grow Göteborg

Aug 2015 – Aug 2016

Lärarexamen, Bild och Engelska

Jan 2004 – Jan 2008

-

Bild och Form, HDK Göteborg 60

-

Engelska, Sussex University Brighton 90p

-

Pedagogik, Göteborgs Universitet 90p

Foundation design, University of East London

Sep 2001 – Juli 2002

Advanced English as a Foreign Language, Goldsmith’s University, London

Jan 2001 – Juni 2001

Naturvetenskaplig linje, Varbergs gymnasieskola

1997-2000

