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Jan. - April 2014GRAFISK DESIGN PRAKTIKANT // PsykologiPsykiatri / Aarhus

I forbindelse med uddannelsen som markedsføringsøkonom var jeg i praktik ved en mindre virksomhed. 
I praktik perioden re-designede jeg sammen med en medstuderende den visuelle identitet; nyt logo, nye 
plakater og ny hjemmeside.

Jan. - Marts 2016GRAFISK DESIGN PRAKTIKANT // LEGO System A/S / Billund

I forbindelse med uddannelsen som multimediedesigner var jeg i praktik hos LEGO i LEGO Friends teamet. 
Her havde jeg opgaver som briefing, debriefing og kundepræsentationer, idéudvikling og moodboarding 
til kampagner, produktion af præsentationsmaterialer herunder emballageudvikling/design, print annonce 
og webdesign. Derudover har jeg deltaget i udformningen af det marketingmateriale som blev anvendt 
i sommeren 2016, hvor der ligeledes indgik designs som jeg personligt udarbejdede til LEGO Friends, 
www.lego.com.

Sep. - Okt. 2016GRAFISK DESIGN PRAKTIKANT // HVIDGrafisk ApS / Randers

Som praktikant hos HVIDGrafisk var min primært opgave at layoute magasiner, visitkort, brochurer, 
menukort og udarbejdet ny visuel identitet  for kunder. Derudover hjalp jeg med opstart af SoMe.

ERHVERVSERFARING

FRITID & INTERESSER

Rejse
Indretning og mode
Grafisk design
Film og serier
Familie, kæreste og venner

REFERENCE

LASSE MORTENSEN // trykd’
Partner
T: +45 61 60 96 45
M: lasse@trykd.dk

LARS HVID // HVIDGrafisk
Indehaver
T: +45 86 26 22 69
M: ih@hvidgrafisk.dk

HELLE SØEGAARD // LEGO System 
Senior Creative Manager
T: +45 29 22 85 58
M: helle.s.rasmussen@lego.com

• Adobe: Id, Ai, Ps
• Grafisk design
• SoMe
• Web design
• Wordpress
• HTML, CSS & PHP
• MailChimp
• SEO

PROFESS IONELLE 
KOMPETENCER

UDDANNELSE

DIGITAL MARKEDSFØRING // Bigum & Co.

Kursus i Facebook og sociale medier, Søgemaskinoptimering (SEO), E-mailmarketing, E-handel, Google 
Adwords & Analytics, Konverteringsoptimering og Content marketing.

Jan. - Feb.  2017

MULTIMEDIEDESIGNER // Erhvervsakademi Aarhus

Speciale i digital kommunikation og interaktivt design.

2014 - 2016

MARKEDSFØRINGSØKONOM // Dania Erhvervsakademi

Speciale i reklame.

2012 - 2014

HØJERE HANDELSEKSAMEN HHX // Tradium Handelsskole

Speciale i marketing og innovation.

2009 - 2012
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Feb. 2017 - April 2019GRAFIKER // Vores Avis ApS / Rebild

Hos lokalavisen Vores Avis var min primære opgave at layoute annoncer, som vores kunder ønskede hjælp 
til. I min tid hos Vores Avis, var jeg også med til at udvikling nye templates til blandt andet sektionerne 
”Vores Kirker” og ”Vores Bolig Avis”.  

April 2019 - NUGRAFIKER/PREPRESS // CS Grafisk A/S / Hadsten

Jeg står for opdateringen af CS grafisk’s visuelle udtryk samt markedsføring. Jeg laver blandt andet 
avisannoncer, planlægger SoMe kampagner samt designer grafisk indhold og forfatter tekster hertil. 
Derudover arbejder jeg p.t. på re-designet af den eksisterende hjemmeside og kommende webshop. 

Feb. 2017 - April 2019 (Opkøb)GRAFIKER // trykd’ ApS / Hadsten

Som eneste ansvarlige for det visuelle udtryk i trykd’s alsidige markedsføring har jeg arbejdet med utallige 
aspekter inden for kommerciel kommunikation – både offline og ikke mindst online. Mine ansvarsområder 
har spændt lige fra flere siders produktkataloger, avisannoncer, grafisk indhold til hjemmeside samt 
online markedsføring i form af SEO og planlægning af SoMe kampagner – til reklamebannere til diverse 
sponsoraftaler.

AMBIT IØS HÅNDVÆ RKER MED IDÉ & DES IGN SOM SPEC IALE

Jeg er grafisk designer, grafiker, multimediedesigner, digital kreatør – kært barn har 
mange navne. Overordnet er jeg bare glad for mit fag, nørdet på mine grafiske områder 
og superdygtig til at oversætte både enkle og komplekse ideer til lækre og brugervenlige 

kampagner og løsninger – både offline og online.


