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// Digital konceptudvikler med en 
spændede værktøjskasse og god energi!

Udannelse

Erhvervserfaring

hello@gografic.dk

21 93 32 01

Sjællandsgade 73, 1 
8000 Aarhus C

www.gografic.dk

// PBA i E-konceptudvikler
Aarhus Erhvervsakademi

// Multimediedesigner
Aarhus Erhvervsakademi

// Rovvig Efterskole
Kreativ linie

// Folkeskole
Børnehaveklasse - 9 klasse

// Sproglig Student
Skive Gymnasium

// Beklædningshåndværker
TEKO

Aug 2011- Juni 2013

Aug 1999 - Juni 2000

Aug 1989 - Juni 1999Aug 2000 - Juni 2003

Aug 2006 - Juni 2009Aug 2013- Jan 2015

// Stifer / Digital Grafiker
gografic, Aarhus

// Grafisk Designer - Studiejob
Mindmill, Aarhus
Jeg har igennem hele min studietid været 
ansat hos Mindmill som grafisk designer. 
Primære ansvarsområder og opgaver:
• Annonce opsætning for JP og 

MindMill´s kunder
• Grafisk opsætning til nye koncepter
• Udfærdige og aflevere endelige grafiske 

opgaver videre til kunder

Okt 2013 -
Jan 2015  

Jan 2018

// Grafiks Afdelingsleder
SpODD Media & QUAM, Aarhus
Jeg sidder som leder i udviklingsafdelignen. 
Her varetager jeg mange opgaver da jeg er 
den eneste grafiker ansat. Jeg sidder med 
alt fra internmarkedsføring, SEO, opbygning 
af nye koncepter og identiteter og meget 
mere. 
  
Primære ansvarsområder og opgaver:
• Google My Business
• Grafisk opsætning til nye koncepter
• Ledelse af teamet
• Opbygning af hjemmesider
• Rådgive kunder om markedsføring
• Markedsføring af SpODD Media og 

QUAM
• Og meget mere

Marts 2016 
- Dec 2017 

// Kreativ Projektleder
ECOR, Aarhus

Marts 2015 
- Sep 2015  

I min stilling som kreativ projektleder har 
jeg
være ansvarlig for styringen af alle 
offline samt online projekter. Jeg har 
udarbejdet alt fra web til tryk - fra idé 
til produkt. Det har været en meget 
spændene og udfordrende stilling da jeg 
varetog alle opgaverne selv. Stillingen var 
tidsbegrænset til 6 måneder.    
Primære ansvarsområder og opgaver:
• Web optimering
• Web design med fokus på UX
• SEO / Adwords / Analytic
• Logo udvikling / visuel identitet
• Div. tryksager
• Markedsføring på de sociale medier

Aug 2014 -
Nov 2014  

// Web & Grafisk Designer - Erhvervspraktik
Zanzibar Højskolen, Zanzibar (Afrika)

Jeg tilbragte min erhvervspraktik på 
Zanzibar Højskolen i Afrika. Opholdet var 
meget lærerigt og jeg kom derfra med 
størrer selvindsigt, kulturforståelse og 
indsigt i hvordan organisationer hænger 
sammen under fremmede himmelstrøg 
hvor det at have en forståelse for 
den interkulturelle kommunikation er 
altsigende. 
Primære ansvarsområder og opgaver:
• Projektleder
• Konceptudvikling
• Udarbejde social mediestrategi 
• Div. markedsførings opgaver
• Udvikle egen arbejdsproces og arbejde 

selvstændigt herunder.
• Udvikle deres nye design linje 

Jeg arbejder som digital grafiker i min egen 
virksomhed, på fuldtid. 

http://gografic.dk/


Aug 2007 -
Dec 2009  

Jeg startede som elev på 
storpigemærkerne Zhenzi/Crizpy i 2007, 
som en del af min uddannelse på TEKO. 
Jeg startede som designassisten herefter.
Primære ansvarsområder og opgaver:
• Kollektions opbygning, 6 årlige 

kollektioner
• Regntegning 
• Kvalitets bestemmelse
• Udarbejde salgsmateriale + 

farveoplæg
• Udarbejde trendmateriale
• Rejse på inspirations ture 4-5 gange 

om året.
• Udarbejde print / grafisk materiale

// Designassistent
Kompagniet af 1991, Sønderborg

// Salgsleder på dame og børne afdelingen
H&M, Sønderborg & Aarhus
Som salgsleder i H&M var jeg med til at 
styre den daglige drift i butikken. 
Primære ansvarsområder og opgaver:
• Kontor og logistik
• Uddannelse af elever
• Mentor for kommende salgsledere
• Daglig planlægning
• Planlægning af kampagneopfølgning
• Varepræsentation
• Kundebetjening

Jan 2010 -
Aug 2011  

Programmer  i værktøjskassen

Jeg elsker at

Værktøjskassen indeholder også:
Branding // Customer Journeys // CMS // 
Kommunikation // Digital Forretnings- & 
Konceptudvikling //  Design // Marketing 
kommunikation // Fotografi // Personas // Usability //  
Projektledelse // Projektplanlægning // Social Media // 
Strategi & Identitet // Visuel Formidling // Webdesign

Indesign

wordpress

Photoshop

Illustrator

Prezi

MailChimp

- og den er altid åben for nye redskaber.

SPILLE
SKAK

VÆRE
KREATIV

HØRE 
MUSIK

GÅ TIL
KONCERTER

// Arbejde i udlandet
England & Norge
Efter gymnasiet rejste jeg til London, hvor 
jeg arbejdede som careassistent i ca. 
6 måneder på LimeTree Manor og som 
floormanager for Doly by Dany Mizrachi 
i 1 år. Herefter rejste jeg til Norge, hvor 
jeg arbejdede som serviceansvarlig og 
bartender på et konferencehotel lidt udenfor 
Notodden.

Maj 2003 -
Maj 2006  

Aug 2010 -
Juni 2013  

// Plus-size model
Modelbooking, Aarhus
Jeg har igennem en 3 årig periode 
været plus-size model. Jeg har gået div. 
modeshows og deltaget  i photoshoots.

Nov 2013 -
Jan 2015  

// Handicaphjælper - Studiejob
Needcare, Aarhus
I min studie tid var jeg hver anden 
weekend hjælper for en herre med 
helkropslammelse.  

// Web & Grafisk Designer - Erhvervspraktik
MindOn, Aarhus

Jeg har været medansvarlig for 
virksomhedens største kunder, hvor jeg 
bl.a. udarbejdede grafiske materialer til 
både online og offline brug.
Primære ansvarsområder og opgaver: Jan 2013 -

Maj 2013  • Idégenerering af grafiske elementer
• Udfærdige og aflevere endelige 

grafiske opgaver videre til kunder
• Selvstædigt at udarbejde 

præsentationer af evt. nye opgaver
• Udvikle egen arbejdsproces og 

arbejde selvstændigt herunder
• Direkte kundekontakt via mail og 

telefon.
• Arbejde i Wordpress


