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Minna Grönstrand

+358 503200 507
minna@minnagronstrand.info

Född 1973
Sambo, barn f. 2007 och 2009

Jag har främst arbetserfarenhet från konst, utställningar, företagande och media. Typiskt för branschen är
att kombinera många deltids- eller projektjobb, som anställd eller som företagare. Att rita och måla har
alltid varit min hobby, och det blev också en del av mitt jobb sedan 2002.

ARBETSERFARENHET

UTBILDNING

Nationalmuseet, Helsingfors, 24.2 – 27.05.2020
Museimästares arbetsuppgifter inför utställningen
Mod, kärlek, frihet! Mumintrollen 75 som öppnades
14.08.2020 i Nationalmuseet, arbetspraktik som en
del av Taitotalos inredningsutbildning.

Taitotalo 25.11.2019 -29.05.2020
Delar av grundutbildning i konstindustribranschen, inredning,
arbetsmarknadsutbildning

________________________________________________________________________________________
House Wife (Inredning, ytrenovering) 2018-2019
Rabbit Art (Konst) 2014-2019
Helsingfors universitet, 2015-2017
Rosa Orm (Tarot) 2014-2019
Matematik, naturvetenskaper,

Minna Grönstrand Tmi, 2014-2019

www.rosa-orm.com
www.rabbit-art.com

informationsbehandling (60 sp)
Helsingfors universitet, öppna uni, 2015-2017
Psykologi (15 sp)
Religionsvetenskap (21 sp)
Åbo Akademi, öppna uni, 2012-2015
Psykologi (40 op)
Religionsvetenskap (15 op)
Historia (25 op)

________________________________________________________________________________________
VampyrLucia (Second Hand Shop) 2009-2011
Moppråttan (Hemtjänst för seniorer) 2007-2011
Rabbit Art (Konst, galleri) 2006-2011

Måla tavlor och ordna utställningar,
planera, bygga upp och upprätthålla
webbsidor, väggmålningar för
t ex restauranger

Åbo Akademi, öppna uni, 1-12/2005
Marknadsföring av kultur, veckoslutskurs

Minna Grönstrand Tmi, 2002-2011
Galleria Pirkko-Liisa Topelius, 2005-2007
Galleriskötare, deltid på veckoslut
Folkhälsan, 2003-2007
Seniorernas hemtjänst, deltid
YLE, 2001 – 2007
Deltids- och projektjobb som illustratör,
typograf, ombrytare
Compunication Oy 2003-2004
Illustratör, ritare, deltid
Pausgymnastikprogrammet "Mighty MicroBreaker™"
________________________________________________________________________________________

Helsingfors stad, Byggnadskontoret,
Grönarbetare, sommarjobb 7-10/2001

Medianomexamen (YH) 1997-2002
Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola
Mediekultur, interaktiva media

Flera kortvariga arbeten 1999-2001
mm Arcada, Aktia, Locomotiv Helsinki Oy
Ålands folkhögskola, Nordiska konstlinjen,
1996-1997 Åland, Danmark, Norge, Sverige
Amos Andersons konstmuseum, 1994-1996
Vakt / i kassan och butiken,
sommarjobb och veckoslut, ibland vardagar
Merkonomexamen, 1993-1995
Svenska Handelsläroverket
Utrikeshandel, slutarbetet
”Finlands roll inom miljöteknologin”
Student, Lovisa Gymnasium, 1991

________________________________________________________________________________________
DATAFÄRDIGHETER (uppdatering krävs för användning)
 Grunderna i informationsbehandling, databaser och JAVA-programmering
 Bildbehandling: GIMP och PHOTOSHOP
 FLASH- och MACROMEDIA DIRECTOR – animationsprogramens grunder
 Olika program för att göra webbsidor (Dreamweaver, Bluefish mm), html
 Ombrytningsprogram, ljud- och videoediteringsprogram, office-program
 som typograf på YLE ett speciellt program för det
 Olika gratisprogram för att planera inredning och färgnyanser
SPRÅKKUNSKAPER
Svenska - modersmål
Finska – god (universitetskurs godkänd)
Engelska – god (universitetskurs godkänd)
Franska - lite
FRITID

Till familjen hör två döttrar i skolåldern, en sambo och tre katter. Förutom hus- och
trädgårdsskötsel är mitt tidigare jobb nu min hobby. Jag reser gärna ibland, närmare och
längre bort.

