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FØDSELSDATO
FØDSELSSTED

Profil

20.09.1991
Odense

NATIONALITET
SPROG

Dansk
Dansk og engelsk

Jeg er 29 år og bor i Næsby med kæreste og hund, hvor vi renoverer et 50’er hus. Mit arbejde er min
hobby, og jeg holder af at fotografere, samt følge med i vores digitale udvikling, og trends.
Arbejdsmæssigt er jeg fleksibel, åben, og har en god portion gå-på-mod. Jeg arbejder rigtig godt
selvstændigt men også i et team, og så er jeg ikke bange for at kaste mig over udfordringer.

ARBEJDE

UDDANNELSE

2020 – 2021: Ejer af webshop ATELIER – 4

2015 – 2017: Grafisk design elev hos GLAD design

2020:

Grafisk designer hos Tokerød+

2018 – 2021: Freelancer

Branding, grafisk design og udvikling
af websites og -shops, fotografering,
styling, udvikling af content til SoMe.

2017 – 2020: Forfatter af “51 Rå Projekter Til

Hjemmet”
2017 – 2018: Grafisk designer hos GLAD design

Ansvarlig for digital produktion.
Design og udvikling af hjemmesider
og webshops, fotograf i huset og
SoMe ansvarlig.

Ansvarlig for digital afdeling. Design
og udvikling af websites og -shops,
fotograf i huset og SoMe ansvarlig.
2013 – 2014: Grafisk design elev hos Bestseller

Opsætning af magasiner, look books,
styling, udvikling af content og
billeder til SoMe.
2014 – 2015: Visuel kommunikation,

Mediegrafiker på Syddansk
Erhvervsskole (grundforløb)

2012 – 2013: Webintegrator, Udvikler på

Syddansk Erhvervsskole
2009 – 2011: Tietgen Handelsskole

KOMPETENCER

- Stor erfaring med WordPress CMS efter 6 år med opbygning af websites og -shops.
- Stor erfaring med HTML og CSS, samt kendskab til PHP og JS.
- Stor erfaring med at fotografere, samt optage video og redigering heraf.
- Erfaren i Photoshop og InDesign, samt godt kendskab til Illustrator.
- Kendskab til udvikling af content, samt annoncering på sociale medier.
- Kendskab til SEO, Google Analytics og MailChimp.

REFERENCER

Kontakt min tidligere chef Lars Richter fra designbureauet GLAD på telefon 3025 8763

