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Resume

Aktuelle referencer

Med udgangspunkt i mine stillinger som grafiker på et museum, kreativ ansvarlig i et tysk emballagefirma og
webdesigner /digital AD’er på et mediebureau varetager jeg opgaver indenfor udvikling af grafiske identiteter,
design af software- og e-handelløsninger samt styring af processerne fra idéplan til implementering. I min nuværende ansættelse som grafiker i Den Gamle By designer jeg bl.a. annoncer, brochurer, bannere og grafiske identiteter.

• Grafisk identitet til #deldit2014...
• Klub Den Gamle By markedsføring
• Grafisk identitet til elekt. billetsystem
• Scenebanner-grafik til Aarhus rocks!

FAGLIGE KOMPETENCER
Grafisk design
Grafisk identitet til Møn Friskole, R. Bretschneider GmbH, Pelikans 25 års jubilæum, Aidgile, 		
Bostedet Nordlys, Korsmedergaard, FLC Danmark (tryksager), Party at Home samt undertegnede
Profilbrochure til Telekæden, Streiff & Helmold, R. Bretschneider GmbH og Korsmedergaard
Grafik til bl.a. Danish Ceramics (brochure-forside), Mont Blanc (produkt-ikoner) , Meissen Porzelan 		
(silkepapir og gaveposer), Rotring (skriveartikel-emballage) og Preussag Stahl (EXPO 2000 æske) samt til
alle Firma Bretschneiders marketingtiltag – herunder mailings
Annonce til B.Car Profi
Katalog til Søren Rasmussen IDD (idé- og produktpræsentation) og forslag til Andy (produktpræsentation)
Brugervejledninger til VW, Pelikan, Merian Scout og Couzon,
Diverse kort til og for R. Bretschneider GmbHs kunder samt undertegnede
Illustration med marker, tusch, gouache, akvarel, fedtfarve, kul og blyant

It
• C5, Illustrator, Freehand, Photoshop,
InDesign, Acrobat Professional,
Flash, Dreamweaver
• HTML, CSS, XML
• Mac/Pc

Ledelse
Selvledelse i alle stillinger samt
ansvarlig for Bretschneiders GmbHs
direct marketing.

Emballagedesign
Betrukne æsker til musselfad og moccakopper/Royal Scandinavia, ’Bouquet de Bordeaux’-firmagaveæske/
Mont Blanc, møntæske/Deutsche Münze og gaveæske/Bretschneider GmbH
Foldeæsker til accessories/Mont Blanc og patroner/SK Ammunition
Stukne æsker til gaveæske/Bretschneider GmbH, og gaveæske/Braunschweiger MUMME
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Emballagedesign fortsat ...
Pitch til ur-emballage/Georg Jensen, gulvdisplay/ Loreal Garnier, skriveartikel-emballage/Lamy, til 		
hulrumsplakat og borddislay/Willeroy & Boch, reservedels-emballage/VW, alternativ cigaretæske/PRINCE,
reklame-emballage/Fritt, reklame-emballage/VW, direct mail/VW, tilbudsmappe/Ritter INOX, foldeæske/
Feodora, integrering af tilbudsmateriale i eksisterende emballager/BSF Wilkens, bestikæske/Wilkens,
3D julekalender/Deutsche Telecom, skriveartikel-emballage/Pelikan, borddisplay/Pelikan, borddisplay/
Engelhard Arzneimittel, borddisplay/RUSSKA, gulvdisplay/C:ECKO, gulvdisplay/ XYNDET, gulvdisplay/		
Compo og gulvdisplay/Pathenwerk
Direct Marketing for Bretschneider GmbH: bl.a. direct mail (3D), emballering af firmagaver, visitkort (3D),
telefon- og visitkortmappe, præsentationsmappe, mobilholder, kort, borddispencer/automat og forslag
til messestand udelukkende konstrueret i rå bølgepap
Direct mail (3D) til BAYER, D2 og Vodafone
Displays til Merian Scout og VW
Diverse kort til og for Bretschneiders kunder samt undertegnede

Webdesign
Design af CMS website til tobecontinued…, Roomstore, Wengberg Design, Møbelhuset 1+2,
Haubjerg Møbler, Walnut Brands, minimum, Jackio O, I say, Bundgaards og TYGESEN men
Design og implementering af cms website til ARTLINCO (pitch) og undertegnede, rikkegormsen.dk
Design af net/webshops bl.a. til Caroline E, Bundgaards, Jackie O, 1+1 design, Anétmai, Cavalet, Erfurt,
Danish Design Shop, DesignMe, Danish Ceramics, Designdelicatessen, Dybdahl, Gai & Lisva, Kaiku, Luxe
Cool, Læsø Garnspinderi, Materialisten, Mette Rygaard, Nordic sence, Oplevelsesgaver og Ottoline
Design af nyhedsbrev til JEF, moebelbasen.dk, moebelsuche.ch og FLC Danmark
Flash og banner til tobecontinued…, Roomstore, Haubjerg Møbler, Olson Møbler, minimum og samtlige
cases på eget website, rikkegormsen.dk
Opdatering af portalerne moebelbasen.dk, moebelsuche.ch og livsstilsbasen.dk
Service på CMS websites og web/netshops – opdatering af tekst og billeder via Umbraco samt 		
rådgivning omkring styring af denne samt produktoprettelse, variant- og lagerstyring på web/netshops
Test af web/netshop backend (særligt produktoprettelse, variant- og lagerstyring)

Sprog
Dansk, flydende mundtligt/skriftligt
Tysk, flydende mundtligt/skriftligt
Engelsk, behersker mundtligt/skriftligt
Fransk, behersker til dels mundtligt

Undervisning
• Grafisk design til designinteresserede elever på Nørgaards Højskole
ifm. et praktikophold
• Umbraco til kunder på moebelbasen.dk og styleplatform.dk
• Styring af web/netshop backend
(produktoprettelse, lagerstyring,
godkendelse af køb) til kunder på
moebelbasen.dk og styleplatform.dk
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PERSONLIGE KOMPETENCER
Jeg er...
Kreativ, skæv, nysgerrig, glad for at lære, ihærdig og ansvarsfuld

Kurser

Stillinger
20122011-2012
2009-2010
2008-2009
2002-2006
1997-2002
1993-1994
1990-1992

Grafiker i Den Gamle Bys kommunikationsafdeling / Aarhus
Freelance grafiker – bl.a. for Korsmedergaard, Lifewise og coach Ulla Palm / Aarhus
Webdesigner/digital AD’er hos UFN (moebelbasen.dk) og UFAN (styleplatform.dk) / Aarhus
Freelancer grafiker / Aarhus
Freelancer grafiker / København
Emballagedesigner og kreativ ansvarlig og hos R. Bretschneider GmbH / Braunschweig (D)
Pædagogmedhjælper i Sct. Georgs Gårdens Børnehave / Hinnerup
Diverse ung-jobs hhv. Praktikantin / Schweiz, Serviertochter / Østrig og au pair / Island

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uddannelse
2006-2008
1995-1996
1994-1997

Stud.it på DKM, Design, Medier og Kommunikation, på IT-Universitet / København
Udlandssemester på Grafik Design på Hochschule für Bildende Künste / Braunschweig (D)
Grafisk formgiver fra Seminariet for formgivning / Nykøbing F.

Privat
Jeg er 42 år og bor sammen med min søn, Karl på 9 år, i et hyggeligt gammelt arbejderkvarter centralt i Aarhus.
Karl og jeg holder meget af at tilbringe tid i naturen samt at bygge Lego sammen – hér konstruerer vi sjove og til
tider skøre maskiner, kørertøjer og figurer. Selv holder jeg meget af kunst og aflægger hyppigt besøg på Aros,
der ligger ’rundt om hjørnet’, finde finurlige ting på loppemarkeder, læse skønlitteratur, få blæst hjernen ’ren’ ved
Vesterhavet samt vandre i Alperne. Mine kreative evner udfolder jeg privat i form af diverse kort og invitationer samt
elsker at forkæle familie og venner med gode middage.
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Illustrator
Photoshop
InDesign
Webshop
Dreamweaver
Joomla
Flash
Leder på vej!
Projektleder – metode (PMBOK)

