ALVA GÖTESSON
E-Commerce Manager & Digital projektledare
Telefon: +46 768 345 677
Epost: gotessonalva@gmail.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/alva-götesson-93b5951b5/

OM MIG

ARBETSLIVSERFARENHET

Driven student vars mål är att
vara under ständig utveckling
och att alltid leverera arbete
av hög kvalitet. Brinner för
hela e-handelsflödet och
finner stort intresse i ehandelsplattformar och
optimering av flödet samt
konvertering.

BRAND MANAGER & DIGITAL PROJEKTLEDARE
(MAJ/2022)
FRI KOMMUNIKATION / Brantevik / online
Deltidsanställning med arbetsuppgifter som innefattar strategiskt och operativt
arbete inom innehåll i kanaler, marknadsföring, kundmöten med mera, samt
webbansvarig.

Senast aktuell som social
media manager på Stockholm
International Horseshow på
Friends Arena (2021).

KOMPETENSER
SEO, SEM, Office 365
(inclusive Excel), Wordpress,
WooCommerce, Shopify,
Squarespace, Mailchimp, Ads
Manager, Google Analytics,
Search Console, Canva, SoMe,
Google Ads certifiering.

KONSULT
(JUNI/2021)
ENSKILD FIRMA / online
Driver eget företag som konsult inom digitala medier och e-handel. Hjälper företag
och privatpersoner med marknadsföringsstrategi/plan, SEO, SEM, underhåll av
sociala medier och hemsida, research, content marketing, annonsering och bygger
hemsidor (ej kodning).
BUTIKSBITRÄDE, SEO & PAID ADS
(OKTOBER/2020)
ÖSTERLENCHOKLAD / Skåne-Tranås / online
Anställning med fullt ansvar över butiken och att svara i företagstelefonen under
arbetstid vilket gett erfarenhet inom kundhantering. Under hösten 2021
påbörjades SEO av webbshopen och därefter betald annonsering (Google &
Facebook) som frilansare.
HEADGROOM & RYTTARE
(JUNI/2017 – OKTOBER/2020)
Grevlunda Showjumping Stable / Stall DS
Arbetat som headgroom och ryttare i två olika tävlingsstall, självständigt och i
team. Planerade och strukturerade allt från vardagligt arbete till tävlingar,
veterinärer och kunder med huvudansvar över 15 hästar. Organiserade resorna
till tävlingar genom hela Europa och innehar C-körkort.

UTBILDNING
EGENSKAPER
Driven, analytisk, ambitiös, kreativ,
lättlärd, effektiv, strukturerad,
social & noggrann. Lätt att prata
inför grupp.

SPRÅK
Svenska (Modersmål)
Engelska (Flytande)

E-COMMERCE MANAGER
(AUG/2021 - JUNI/2023)
IHM BUSINESS SCHOOL / Malmö
Affärsmannaskap. Det digitala ekosystemet. Digital Marknadsföring. Digital
försäljning. Analys och konvertering. Projektledning och projektmetodik. LIA.
FRISTÅENDE KURSER
• SEO-KURS
Jennifer Sandström / online (SEP-NOV/2021)
• WEB MANAGEMENT 15 HP
Grundkurs i web management & UX – Linné Universitet / online
(JUNI-JULI/2021).
• WORDPRESS FORTSÄTTNING – Mediakurser / online (APR-MAJ/2021)
• BILD I SOCIALA MEDIER 7.5 HP
Juridisk och etisk rätt att publicera på nätet och sociala medier –
Karlstad Universitet / online (FEB-APR/2021)
• EXCEL BAS- & FORTSÄTTNING – Anmaq / online (JAN-FEB/2021)

