Med 15 års erfaring med web design, frontend og UI har jeg
prøvet lidt af hvert - både i forhold til kundedialog men også
ift. at sikre fremdrift i de projekter jeg arbejder på.
Blandt mine fritidsinteresser kan nævnes: gaming, tegning
og disc-golf.
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DIGITAL & FRONTEND DESIGNER
FØDT:				20/08/78
UDDANNELSE:			
SPIDSKOMPETENCER:

Mediegrafiker
Digital design, HTML, CSS og Bootstrap

KOMPETENCER
DIGITAL DESIGN

JQUERY

ADOBE XD

UI DESIGN

PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

HTML

SKETCH

WORDPRESS

CSS

INVISION

ERHVERVSERFARING
2015 - :
•

Ansat som digital- og frontend designer hos Jobindex.dk

•

Digital design (Sketch/Photoshop/Invision)

•

Frontend (HTML/CSS/Jquery)

•

Bootstrap

•

HTML5 bannere (Adobe Animate)

2014 - 2015:
•

Ansat som grafisk designer hos Unisport

•

Stod for et komplet redesign af Unisport

•

Design af mockups til kampagnesider samt nyhedsbreve

•

Design af bannere samt grafik til sociale medier

2014:
•

Ansat som webdesigner hos DesignFolk

•

Webdesign og opsætning af hjemmesider i Wordpress og Magento

•

Design af bannere samt grafik til sociale medier

•

SEO optimering af wordpress sider
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2009 - 2014:
•

Fuldtidsansat som UI & Digital Designer hos SPAMfighter.

•

I min tid hos SPAMfighter har jeg fået et stort kendskab til HTML/CSS, bannerproduktion,
diverse grafiske opgaver samt app designs.  Jeg blev ansat med det primære formål at layoute og kode Graphical User Interface til SPAMfighter´s fremtidige PC-produkter. Den form for
HTML/CSS-kode vi brugte ligner meget HTML5 og CSS3.

•

App design til alle Android-enheder. Herunder også apps optimeret til tablets.

•

Erfaring med app design til Windows Phone.

•

Opsætning af email templates.

•

Udarbejdelse af templates til SPAMfighter´s CMS system.

•

Webdesign og frontend til landingssider.

•

Produktion af grafik til de sociale medier.

•

Logo og ikon design.

2003 - 2009:
•

Fastansat som webdesigner hos Eyecadcher | media.

•

Eyecadcher | media var et reklamebureau, der primært lavede salgsmateriale til nybyggeri,
men til tider også lavede reklamer for andre kunder. Vi stod for 3Dvisualiseringer, hjemmesider,
tryksager samt markedsføring.

•

Mine arbejdsopgaver bestod for det meste af opbygning af hjemmesiders layout samt opbygning i Flash.

•

Optegning af lejligheder i Illustrator var også en del af mit arbejde i Eyecadcher | media samt
opsætning af tryksager i InDesign, men hovedparten var webdesign i Photoshop og webopbygning i Flash.

•

Design og opsætning af plancher i InDesign.

•

Ansvarlig for oplæring og coaching af mediegrafiker elev.

2000-2003:
•

I lære hos Arentoft Media, der senere blev fusioneret som Eyecadcher | media.

•

Hoveddelen af mit arbejde bestod i layout, opsætning og vedligeholdelse af hjemmesider i
Dreamweaver (frontend) samt opsætning af nyhedsbreve.
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UDDANNELSE
2003:
•

Uddannet som mediegraﬁker.

2000-2003:
•

I lære hos Arentoft Media, der senere blev fusioneret som Eyecadcher | media.

•

Hoveddelen af mit arbejde bestod i layout, opsætning og vedligeholdelse af hjemmesider i
Dreamweaver (frontend) samt opsætning af nyhedsbreve.

1998:
•

Århus Tekniske skole, mediegraﬁker grundforløb.

•

Praktik i House Of Denmark i Dublin. Mine arbejdsopgaver bestod mest i diverse designopgaver til tryk og web.

1998:
•

Student fra Aalborg Katedralskole.
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