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RESUMÉ
De seneste år har jeg arbejdet og uddannet mig til at opnå bred erfaring med design og udvikling af websites.
Cand.it i IT, kommunikation og organisation, har jeg afsluttet med en afhandling om brugervenlighed på websites.
Arbejdet med design og udvikling af websites har trænet min evne til at formidle et klart budskab, koordinere samt
givet mig gennemslagskraft. Mit ønske er fortsat at arbejde med design, udvikling og ledelse af webprojekter,
hvor jeg kan bidrage med min erfaring indenfor web, kommunikation, markedsføring og brugervenlighed.

ERHVERVSKVALIFIKATIONER
Webudvikling & Usability
•
Ide og konceptudvikling af websites
•
Udarbejdet design, layout af brugervenlige websites
•
Programmering af websites
•
Kendskab til principper for brugervenlighed på websites
•
Brugertest (planlægning, udarbejdelse og udførsel)
•
Rådgivning
Grafisk design
•
Opsætning af medlemsblad, magasiner og annoncer
•
Koncept og idéudvikling af corporate identity
•
Udvikling af grafisk identitet fra idé til færdigt tryk
•
Udarbejdelse af annoncer, flyers, plakater og brochurer
•
Logodesign/illustrationer
Projektledelse
•
Procesleder og webkoordinator på webprojekt
•
Koordinering og opfølgning på arbejdsgrupper
•
Projektleder og kontaktperson med ansvar for koordinering og styring af arbejdsopgaver på webprojekt
•
Ansvarlig for udarbejdelse af grafisk identitet for virksomheder (print og onlinestrategi)
Kommunikation og formidling
•
Markedsføring og branding af humanitær organisation - oplæg til markedsføringsstrategi
•
PR i form af artikler, pressemeddelelser - koordinering af annoncer, billeder, tekst og redigering/
korrektur
•
Personligt salg og branding i form af kundebesøg og telefoninterviews
•
Ansvarlig for opdatering af hjemmeside og udarbejdelse af nyheder.
•
Udarbejde præsentationer i PowerPoint
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•
Tekstproduktion og oversættelse
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ANSÆTTELSESSTEDER
2005 -

Webkonsulent, InnovationsHus Syd - Rødding

2005 -

Web- og Markedskoordinator, Kolding Erhvervsudvikling

2005 -

Webmaster, V25 iværksættervæksthus , Kolding

2002 -

Eget web- og grafisk design bureau, Fullinterface

2002 - 2005

Frivilligt arbejde: Webmaster og PR-medarbejder, Ungdommens Røde Kors

2000 - 2002

Webdesigner/Marketingassistent, Nerutech – Flensborg

1999

Grafiker, Rejsebureau Hannibal Tours - Århus

1998 - 1999

Pædagogmedhjælper og tilkaldevikar i Fritidshuset Runevej – Århus

1998 - 1999

Salgsassistent, Supermarked – Århus

1998 - 1999

Rengøringsassistent, Fritidshuset Runevej - Århus

1993 - 1994

Svømmeinstruktør, Århus 1900

UDDANNELSER
2002 - 2004

Cand.it – IT, Kommunikation og Organisation. Handelshøjskolen i Århus.
2- årig Masteruddannelse med teknisk og ledelsesmæssig indhold (IT, programmering,
systemudvikling, projektledelse, internet, e-business, e-strategi, kommunikation og
markedsføring).
Afhandling 2004: ”Brugervenlighed med fokus på websites”.

2003 - 2004

Handelsgrafiker. Grafisk Handelsakademi i Tønder.
Uddannelsen kvalificerer mig til at varetage alsidige arbejdsopgaver indenfor grafisk
kommunikation og markedsføring.

1993 - 1996

BA i Erhvervssprog Engelsk og Spansk. Handelshøjskolen i Århus.
Introduceret til forskellige former af tekstproduktion, udarbejdelse af handelsbreve,
oversættelser, markedføring og branding af virksomeheder

1987 - 1992

Sproglig/matematisk studentereksamen. Duborgskolen/Flensborg

SPROG
Dansk/tysk
Engelsk
Spansk
Fransk
Norsk/svensk

modersmål
flydende i skrift og tale
flydende i skrift og tale
kendskab
kendskab
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IT
Adobe:
Macromedia:
Microsoft:

Opensource:
CMS:
Internet:
CSS:
HTML:

Superbruger af Photoshop, Indesign og Illustrator
Superbruger af Dreamweaver
Bruger af Flash og Fireworks
Superbruger af Office-pakken og Outlook Express
Bruger af MS-Project/Projektledelse
Kendskab til ASP
Bruger af PHP/Mysql
Kendskab til Sitedram, synkron.web, typo3, webpublisher & mambo open source
Meget solidt kendskab
Meget solidt kendskab
Meget solidt kendskab

UDLANDSOPHOLD
2004: England, Frankrig, Spanien, La Gomera og Portugal
06/1998-04/1999: Sydamerika og Australien
02/1995-06/1995: Udvekslingsprogram i Spanien (Vallodolid)
07/1994: Interrail gennem Tyskland, Frankrig, Spanien og Marokko
08/1992-07/1993: Australien, New Zealand og Indonesien
08/1992-05/1993: Au-pair i Australien

KURSER
2004:
2001:
2000:
1995:

PROJEKTLEDELSE: KREATIV PROJEKTLEDELSE, Ungdommens Røde Kors.
WEBDESIGN: WEBSTART, Jensens bureau, Århus.
MERKONOM: GENEREL MARKEDSFØRING, Tønder Handelsskole, kursusafd.
FOTOGRAFI: FOTOGRAFI OG FREMKALDELSE, Byhøjskolen, Århus.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
10/2004: Initiativtager og aktiv deltager i et MA- og CA-netværk: fagligt og karriereudviklende fællesskab
I min fritid rejser, svømmer, løber og cykler jeg. Derudover fotograferer jeg og er sammen med mine venner
og min familie.

Referencer: Referencer, uddannelses- og eksamensbevis fremvises efter aftale
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