
Kort fortalt 
•   20 års erfaring med on/offline design 

og rentegning
•   Stort kreativt gen med mange ideer
•   Omhyggelig og detaljeorienteret
•   Overholder alle deadlines!
•   Vant til at projektlede og tage ansvar 

for egne opgaver
•   Selvkørende teamplayer med positivt 

sind og godt humør

Faglig profil 
Stort kreativt gen, der samtidig evner at 
projektlede egne opgaver fra brief til ekse-
kvering. Mange år i reklame- og kommuni-
kationsbrancherne har givet mig værdifuld 
erfaring og viden om forskellige målgrupper 
og hvordan man leverer sit budskab i den 
rette visuelle indpakning. Jeg har arbejdet 
med både små private start-ups og store 
internationale koncerner fra ind- og udland, 
og jeg håndterer begge segmenter med 
samme løsningsorienterede indstilling. 

Jeg er superbruger i Creative Cloud og 
arbejder også hjemmevant i Premiere Pro, 
Final Cut, Office-pakken, Wordpress, Sketch, 
Keynote og Powerpoint.

Personlig profil 
Jeg er et positivt menneske, der stort set 
altid er i godt humør og ser muligheder 
og løsninger fremfor begrænsninger og 
problemer. Jeg bilder mig selv ind, at jeg 
er sjov, venlig og ordentlig.

Jeg bor på Islands Brygge med min partner 
og vores to drenge på 3 og 10. Min fritid bru-
ger jeg på familie, venner, fodbold, design 
og kultur i alle mulige afskygninger. Jeg er 
ikke-ryger og forsøger at leve nogenlunde 
sundt og holder formen ved lige gennem 
fitness og cykling.

Karriereforløb 
1. Mar. 2018 - 31. Aug. 2020:
Designer & Marketingkoordinator, 
Arp-Hansen Hotel Group
•   Ansvarlig for udvikling af corporate identity 

og brand guides for 12 hoteller + koncern
•   Udvikling og design af printmaterialer (flyers, 

annoncer, roll-ups, plakater, brochurer m.m.)
•   Udvikling af diverse SoMe content
•   Projektledelse
•   Ide/manus/storyboard/instruktion/optagelse 

og redigering af videofilm for hoteller
•   Ansvarlig for optimal serverstruktur

2010 - Mar. 2018:
Freelance Grafisk Designer
•   Robert/Boisen & Like-minded, Crowne Plaza, 

Pixeldot, Konica-Minolta, Unity, Republica, 
Gefühl, Kompas Kommunikation m.fl.

•   Design og udvikling af app (Guess Where)
•   Design af Wakeup Copenhagens website
•   Udvikling og pitch af flere TV-koncepter
•   Infofilm, SKAT (ide, manus og storyboard)
•   Selvstændig designer, 2301 København 

(møbeldesign)

2006 - 2010:
Grafiker og AD-assistent, AdPeople 
•   Dell Computers EMEA-kataloger, ansvarlig 

for masterdokument

2001 - 2006:
Freelance Grafiker
•   Katalogproduktion Johnson & Johnson, 

Gefühl, Republica m.fl.

1998 - 2001:
Grafiker, SportsCom Danmark Aps
•   Diverse printopgaver og webdesigns

1994 - 1998:
Grafiker, Republica
•   Tilbudskataloger (SuperBrugsen og Kvickly)
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