
Rekryteringståget fortsätter när kreatörsteamet stärks

Ytterligare två namn har rekryterats till PS Communication. Både Cecilia Hahn, till vänster på bilden, och Patricia Miodek har erfarenhet från
byrålivet tidigare och har tillkommit för att stärka upp i kreatörsteamet. Här följer en intervju med tjejerna, som båda har sin bas vid
Stockholms-kontoret.

Välkomna till PS Communication. Hur är er känsla så här långt?

Cecilia Hahn: Jättebra! Här är en positiv atmosfär med många kunniga människor.

Patricia Miodek: Tack så mycket, superkul att få vara här. Min känsla är bra. Det är full rulle hela tiden, vilket känns roligt och det gör att det blir en väldigt
inspirerande miljö att vistas i.

Vad hade ni för uppfattning om PS innan ni började?

Cecilia Hahn: Jag hade en väldigt positiv bild och imponerades av kreativiteten i de projekt som PS genomförde. PS är verkligen ett välkänt namn i
branschen.

Patricia Miodek: Jag hade hört bara gott om PS innan jag började, men även läst en del om intressanta projekt som PS utfört. Känns kul att få vara en del
av det nu!

Berätta om er bakgrund och tidigare erfarenheter inom branschen.

Cecilia Hahn: Jag har de senaste elva åren arbetat i utställnings- och eventbranschen. Några år som projektledare, men främst som designer. Har ansvarat
för att designa utställningar för enstaka mässor eller mer långsiktiga koncept. Har även ritat helhetslösningar för event, showrooms och inredningar.

Patricia Miodek: För ca 1,5 år sedan gick jag ut en treårig utbildning i visuell kommunikation på Beckmans Design Högskola. Innan dess jobbade jag ett
år på Lowe Brindfors som ateljéassisten och det var egentligen där jag fick ”lära känna” branschen på riktigt för första gången. Har även frilansat en del efter
min utbildning och praktiserat på byråer såsom Stockholm Design Lab, King och Forsman & Bodenfors.

Cecilia, din titel är designer. Vilka typer av arbetssysslor ingår i den rollen?

– Att fånga upp kundens känsla och förmedla den rumsligt. Skapa moodboards och rita förslag som visualiseras med skisser eller 3D-ritningar och
renderingar.

Patricia, du är AD/designer. Vad för arbetssysslor ingår i ditt arbete?

– AD-rollen är en väldigt bred kreativ roll där det ofta är snabba puckar som gäller. Man fungerar nästan som en problemlösare i ett projekt. Det handlar
mycket om att skapa koncept och idéer, men även att göra ut och visualisera idéerna.

Vad hoppas ni åstadkomma på PS?

Cecilia Hahn: Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet från utställningsvärlden där jag arbetat nära både grafisk- och snickeriproduktion under många
år. Jag ser fram emot att få skapa många spännande mötesplatser framöver.

Patricia Miodek: Jag hoppas på att kunna dela med mig av min kreativitet så mycket som möjligt i de olika projekten. Sedan är det också viktigt att kunna
utvecklas. På en byrå som PS, med så många kompetenta kollegor och den breda kundkretsen som finns, känns det verkligen som en god möjlighet.


