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Personlig profil: 
Jeg er en alsidig multimediedesigner med erfaring indenfor kommunikation, branding og programmering. 

Min store interesse har dog altid været det visuelle design så jeg har især arbejdet med frontend kodning 
(html5, css3 og en smule javascript) og grafisk design (primært Adobe Photoshop og Illustrator).

Jeg brænder for mit fag og er altid interesseret i at lære nye metoder, teorier og værktøjer.

Erhvervserfaring:
2018 - 2018 Gravelstone

Online markedsførings praktikant

Min opgave var at gøre hjemmesider med tilknytning til Gravelstone mere synlige online. 
Jeg arbejdede primært med onsite SEO men var også med til at skabe content og lave 
annoncer til Gravelstones hjemmeside.

2017 - 2017 Redoffice Kontorsupermarked
Web udviklings praktikant

Jeg deltog i udviklingen af et system til redigering af data feeds til dropshipping. Mine 
ansvarsområder inkluderede det visuelle design samt UX og UI. 
Derudover havde jeg diverse grafiske opgaver til webshoppen og dens nyhedsbrev.

2012 - 2015 Teamvikaren and Jysk Vikarservice
Vikar: produktionsarbejde

Som vikar ved man sjældent hvilke opgaver man får. Derfor har jeg lært at omstille mig og 
hurtigt sætte mig ind i nye opgaver.

2002 - 2011 Post Danmark
Postomdeler: 
Sortering og omdeling af post på cykel eller knallert.

2002 - 2003 Temp Team og Proffice
Vikar: lager, rengøring og fabriksarbejde.
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Anden erfaring:
1998 - 2000 Frontløberne

Projektmedarbejder 

Design af ny hjemmeside for Frontløberne. Derudover diverse opgaver ved forskellige store
projekter. 

● Børn på Bjerget. Arrangement for 5000 børn på Himmelbjerget i anledning af 
grundlovens jubilæum.. 

● Luxurama. Nytårsfest i Ridehuset i Aarhus år 1999 - 2000. 
● Tone Magazine. Layout og grafisk arbejde på magasin om integration og 

succsfulde nydanskere. 

1997 - 1998 Byhøjskolen
Projektleder: 

Ansvarlig for multimediepræsentation om Byhøjskolens kunstudstilling Bitmap 96.

Uddannelse:
2015 - 2017 Erhvervsakademi Aarhus 

Multimediedesign. 

2004 - 2005 Aarhus Universitet

Medievidenskab

2000 - 2002 VUC Ingerslev Boulevard 8000 Århus C 
HF

1996 - 1996 Byhøjskolen
Medium Vitale
Computer kursus med fokus på 3D design, multimedie og intro til webdesign.

1996 - 1996 Byhøjskolen
Layout & DTP
Computer kursus om layout og desktop publishing.

Kurser:
2018 - 2018 Digital Markedsførings kursus

Bliv mere synlig online, skaf nye kunder og opbyg deres loyalitet så de vender tilbage. Et 
kursus i SEO, Adwords, Analytics, SoMe samt e-mail markedsføring.

Sprog:
Dansk: Flydende i tale og skrift.

Engelsk: Højt niveau i tale og skrift.


