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Pressmeddelande
Diplomat Communications rekryterar tre nya juniorkonsulter
Diplomat Communications har rekryterat Emelie Bergendahl, Emma Fastesson Lindgren och Carl
Wigow till bolagets traineeprogram under våren. Satsningen har funnits sedan våren 2011, och
löper i två omgångar per år. Syftet är att locka och utvärdera de bästa talangerna, genom att
erbjuda ett ambitiöst och avlönat program, som ökar i popularitet kontinuerligt.
– Våra trainees får börja jobba i viktiga kundprojekt från dag ett, och det stora intresset för
programmet vittnar om att Diplomat Communications är en av branschens mest attraktiva
arbetsplatser även för juniora konsulter, säger Sonja Rasin, VD på Diplomat Communications.
Emelie Bergendahl är 23 år och har en kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds
universitet, och har studerat franska och tyska i Stockholm, Frankfurt och London. Emelie har
tidigare arbetat på EF i München samt varit ansvarig för bilaterala frågor och kommunikation vid
svenska ambassaden i Wien.
- Jag är en social person och tycker att det är spännande att få jobba med kommunikation den här
vägen, och lära mig om många olika branscher. Jag ser fram emot att få testa att vara spindeln i
nätet, och hoppas få en inblick i hur arbetet på Diplomat ser ut bakom kulisserna, säger Emelie
Bergendahl.
Emma Fastesson Lindgren är 22 år och har en kandidatexamen från Handelshögskolan i
Stockholm, med specialisering på finans- och nationalekonomi. Hon har arbetat med
kommunikationsfrågor vid Sveriges generalkonsulat i New York, men även på Veckans Affärer
samt med Investor Relations och CSR-frågor på Investor.
- Jag är samhälls- och nyhetsintresserad och vill jobba med något som påverkar samtiden.
Kommunikation verkar kul, och på Diplomat får jag en bra mix av detta, och samtidigt inblick i
hur man förmedlar ett budskap och jobbar för att påverka olika grupper, säger Emma Fastesson
Lindgren.
Carl Wigow är 25 år och har en kandidatexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet. Han
har även studerat kommunikation och marknadsföring i Kalifornien, USA. Carl kommer bland
annat att vara operativ projektledare för byråns omfattande engagemang i Almedalen 2018.
- Diplomat har ett kreativt och lösningsorienterat förhållningssätt till sina projekt, och jag hoppas
att den här tiden ska ge mig en insikt i kommunikationsbranschen, säger Carl Wigow.
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För mer information, vänligen kontakta:
Sonja Rasin, VD Diplomat Communications AB
Telefon: +46 70 892 66 16
Mail: sonja.rasin@diplomatcom.com
Diplomat Communications grundades 2003 och är en av Sveriges ledande kommunikationsrådgivare. Byrån arbetar
med strategisk rådgivning och operativa insatser inom Corporate Communications, Public Affairs och finansiell
kommunikation. YouMe Agency, en varumärkesbyrå som verkar i gränslandet reklam och PR, grundades 2010.
repeat.studio, en byrå som arbetar med digital transformation, grundades 2016, och 2017 grundades contentbyrån Tale.
De fyra byråerna utgör gemensamt Diplomatgruppen.
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