Jimmy
Åkesson
Kreativ fotbollsnörd som
gillar Twitter.

Profil|
En 26-årig kille från Norrköping som uppskattar kombinationen skrivande, fotboll och kaffe.
Har alltid haft kreativiteten som styrka och får utlopp
för den genom text, foto, video och musik – kort och
gott i det mångbottnade ordet media.
Media och kommunikation är två områden som jag
trivs bra i och det är också där mina intressen ligger tillsammans med världens vackraste sport – fotboll.
Jag vill visa upp och utnyttja mina kreativa kunskaper –
och få lyfta fram historier i olika sammanhang som handlar om någonting mer än exempelvis bara sport (eller
något annat för den delen). Gärna tillsammans med text.
Gillar vektor-grafik, Killinggänget och surt godis. Min
dolda talang? Jag är grym på flaggor!

Urval av pågående och avslutade
projekt|
Vilirare.se (2016-)
Krönikör för nätverket ViLirare där jag varje onsdag
skriver om såväl lokal som internationell fotboll.
Södermanlands Nyheter (2017)
Vikarierande lokareporter i Gnesta/Trosa/Nyköping
under maj månad.
IFK Norrköping (2016–2018)
Media, kommunikation och marknadsföring. Från
artikelskrivande, fotografering, rörlig bild och skapande
av grafiskt material till marknadsföring, annonsering och
sociala medier.
IFK Norrköping DFK (2014-2018)
Medieansvarig för IFK Norrköping DFK vilket innebär
att jag har hand om all information, kommunikation och
grafisk design för klubben.
Linopressen (2014-2016)
Artikelskribent för Linköpings Universitets studenttidning. Mestadels skrev jag sportartiklar.
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Utbildning|
Linköpings Universitet (2013-2016)
Kultur, sammhälle och mediegestaltning
Utbildning inom mediaproduktion och projektledning
där mitt fokus legat på text-, ljud- och bildproduktion.
Innehållet i det jag skapat har ofta kopplats till sport och
sportjournalistik.
Linnéuniversitetet (2013)
Webbdesign
Enskild kurs på distans med inriktning på både grafisk
design och webbdesign (bla. HTML och CSS).
Film och musikgymnasiet (2010-2013)
Musik och ljud
Gymnasieutbildning med inriktning musik och ljud där
även kommunikation var en stor del av utbildningen.

Kompetenser|
Ljudinspelning och redigering
Logic Pro, Wavelab
Videoinspelning och redigering
Premiere, Final Cut Pro
Grafisk design
Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom
Webbdesign
HTML, CSS, Wordpress
Kommunikation i sociala medier
Facebook, Twitter, Instagram

Övrigt|
Peking (2017)
Producerade material till två bilagaor med längre artiklar
och reportage om IFK Norrköping som utkom till samtliga prenumeranter av NT och Corren i mars och augusti.
ViLirare (2017)
I december släpps en bok med 2016 års krönikor från
ViLirare. Där finns en del av mina krönikor med.
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