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Johan Grape
Profil

●
●
●
●
●

Arbetslivserfarenhet

2004

Gedigen erfarenhet av kundlojalitetsinriktad marknadsföring.
Kreativ och mycket bra på att generera nya förslag och problemlösningar.
Är van att leda och samarbeta med projektgrupper och leverantörer.
Är drivande och tycker om att få saker klara både enskilt och i team.
Har flerårig erfarenhet och kompetens kring strategier och kommunikation.

Konsult

Stockholm

Projektledare/marknadskonsult
● Projektanställd för uppbyggnad och lansering av www.combostore.se.
●

Ansvarade för integrering mellan webb och affärssystem.

●

Skapade marknadsplan och följde upp alla aktiviteter.

2003–2004

Konsult

Stockholm

Projektledare/marknadskonsult
●

Projektanställd för utarbetning och lansering av webbsajter t ex Ollaco AB,
Entradia AB, MyStore, Stockholms Bilförmedling och Tiramisu AB..

2001–2003

Itegra Sverige AB

Stockholm

Marknadsansvarig Sverige
●
●
●
●
●

Medlem i ledningsgrupp Itegra AB och E-handelsgruppen Itegra AS.
Ansvarig för utarbetning och uppföljning av Itegra Sveriges marknadsplan.
Ansvarig för Itegra Sveriges interna och externa arrangemang (seminarier, kick off etc.).
Samordnade och koordinerade marknadsaktiviteter med leverantörer, kunder och Itegra.
Ansvarig för att planera, genomföra och följa upp marknadsundersökningar.

1999–2001

Itegra Secureguard AB

Stockholm

Marknadschef Norden
●
●
●
●
●

Skapade företagsprofil, webbstrategi och varumärke för Secureguard.
Ansvarade för marknadsplanering i skandinaviskt perspektiv.
Planerade och koordinerade mässdeltagande och seminarieturné i Sverige och Norge.
Skötte upphandling av nytt e-handelsystem och lansering av sida.
Medlem i ledningsgrupp och delägare.

1993 –1998

Sportex

Järfälla

Butiksledare/Inköpsansvarig
●
●
●

Utbildning

Inköpsansvarig för kläder, snowboard och väskor.
Inköpsassistent för Sportexkedjan på kläder och snowboard.
Designade egenproducerade skid- och barnkläder för Sportex.

1998–1999
●

Universidad de Salamanca

Salamanca, Spanien

Spansk litteratur, kultur, grammatik och språk, 20 poäng.

1995–1996

Shenandoah University

Virginia, USA

● PR & Information i Washington, trainee på PVS Speers marknadsavdelning
under vårterminen, 40 poäng.

Fritidsintressen

Jag älskar att snorkla och att åka wakeboard- alternativt snowboard beroende på säsong.
Lagar gärna mat och min favorit är asiatisk matlagning. Styrketränar regelbundet och
försöker att leva ett sunt liv. Vill gärna få äga en hund i framtiden

Portfolio

Mer utförlig information som arbetsprover, utbildningar och idéer finns på min hemsida.
http://w1.875.telia.com/~u87538744/

