
OM:

Som kollega

Som kollega er jeg en team-player. Jeg betegner mig selv 
som værende loyal og smilende og jeg går ind for et sundt 
arbejdsmiljø hvor man viser respekt for hinanden og ens 
arbejde. Jeg trives bedst i en travl hverdag med grin og 
interessse for sine kollegaer.

Som medarbejder

Som medarbejder er jeg engageret, lærenem, og har gå 
på mod. Jeg vil se resultater og arbejder målrettet efter 
det jeg vil opnå. Jeg arbejder godt under pres og kan godt 
lide, at der er fart på i hverdagen. Tager ansvar for mine 
opgaver og følger dem altid helt til døren.

ERHVERVSERFARING:

2015-
Mad about graphics - Art Director/Grafisk designer

Opgaver:
Koncept og ideudvikling, redesign af hjemmesider, nyheds-
breve og sociale medier.

2016
Tuen - Grafisk designer

Opgaver:
DNA for kunder, magasin opsætning, nyhedsbreve, online 
content, plakater og messestande.

2014-2016
Reelight Aps - Art Director

Opgaver:
Redesign af Reelight som brand = ny DNA, redesign af 
hjemmeside, emballager, salgsmaterialer, cooperate identity, 
fotograf, kataloger, tryksager, konceptudvikling, kickstarter, 
kampagner.

Se anbefaling på følgende sider

2013-2014
IDdesign (ILVA/IDEmøbler) - Webgrafiker

Opgaver:
Redesign af hjemmeside, varetage grafiske layouts til social 
media platforme, interaktive kataloger, nyhedsbreve og ud-
send (responsive), online banner markedsføring.

Se anbefaling på Linked - find link under “kontakt”

2011-2013
Bestseller A/S VERO MODA - Webgrafiker

Opgaver:
Redesign af hjemmeside, kampagner, nyhedsbreve, inter-
aktive tiltag på shoppen, optimering af hjemmeside, online 
bannermarkedsføring. 

Se anbefaling på følgende sider

2006-2011
Bestseller A/S ONLY - Webgrafiker

Opgaver:
Redesign af hjemmeside, kampagner, nyhedsbreve, online 
bannermarkedsføring, det visuelle overblik af extranettet.

Se anbefaling på følgende sider

CV



UDDANNELSE:

2006-2010
Mediegrafiker Aarhus

Beviser

2004-2006
Multimediedesigner Aarhus

2000-2003
HHX Herning

PROGRAMMER:
Indesign: Superbruger

Photoshop: Superbruger

Illustrator: Superbruger

Flash: Superbruger

Dreamweaver: Bruger

Word: Superbruger

Powerpoint: Superbruger

FRIVILLIGT ARBEJDE:

2009
Identitet for baren “barstart” i Aarhus

2006-2008
Frivillig i Cyberhus.dk

Opgaver: 
Grafik i forskellige værelser. Inspirationsdage for børnene

KURSER:

November 2010
Flash bannerproduktion & animation

September 2009
Dreamweaver øvet

Februar 2009
Flash øvet

November 2008
Flash grund

November 2008
Former og skabeloner

SPROG:

Dansk: 
Modersmål

Engelsk : 
Niveau B

Yderligere erfaring fra rejser og dagligt tale med interna-
tionale kollegaer, leverandører og samarbejdspartnere.

Tysk: 
Niveau A

Yderligere erfaring fra udenlandsophold i Hamburg/Tyskland 
2003-2004.
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