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AUG 2015 - MARTS 2016
SKIGROUP - HØJMARK REJSER  [RINGKØBING, DK ]

GRAFISK PRAKTIKANT
Jeg har tilbragt et halvt år hos SkiGroup i Ringkøbing, 
hvor jeg har siddet med mange forskellige projekter.

 + Redesign af deres trykte materiale.
 + Nye responsive websites, med Umbraco.
 + Frie tøjler ift. det designmæssige.

Hos SkiGroup har jeg siddet i marketingsafdelingen 
sammen med marketingscheferne for Højmark rejser 
og Team Benns og lavede alverdens grafiske desings 
for dem, se min portfolio for at se flere layouts.

FEB 2014 - MARTS 2014
SORTBERG + HANSEN  [HOLSTEBRO, DK ]

ELEV ”VIKAR”
Da Sortberg + Hansens’ elev skulle i skole 2 måneder, 
legede jeg vikar og overtog hendes daglige opgaver.

 + Daglig kundekontakt, med korrekturgang.
 + Jeg har fået god forståelse for tekstil tryk.
 + Daglig brug af Adobe Pakken.

Der var mange bolde hos luften hos Sortberg + Hansen, 
deres kunder ringede gerne flere gange dagligt, og 
sludrede lystigt. Jeg skulle hele tiden jonglere imellem 
arbejde, godkendelse, korrektur ift. tryk og have  
kundekontakt. Med andre ord, der var nok at se til.

OKT 2013 - MAJ 2014
GRAPHIC HOUSE  [HERNING, DK ]

GRAFIKER/TRYKKER
Brugte diverser ferier samt tirsdage hos Graphic House 
og Trykstuen, her hjalp jeg til med grafik og tryksager.
Der var fokus på design og tryk/print, yderst lærrerigt.

 + God forståelse for overgang fra PC til Print
 + Hands-on på det trykte.
 + Dok. opsætning, eksportering og skabelondesign. 

UDDANNELSE
2013 - 2017
HERNINGSHOLM  [HERNING, DK ] 

MEDIEGRAFIKER, JA TAK!
 + Undervisning i Adobe pakken og Design
 + Valgfag m. speciale, og større projekter.

2010 - 2013
HERNING GYMNASIUM  [HERNING, DK ]

STX, HVORFOR IKKE?
 + Samfundsfag & Matematik A-Niveau.
 + Faglig sikker, og højt niveau.

GRAFIKER “SKILLS”
ADOBE PAKKEN - CC
 + Daglig bruger af Adobes programmer.
 + InDesign, Photoshop, illustrator  

 & Dreamweaver primært.
  

 + Samt godt bekvemt med følgende CMS. 

Wordpress          Umbraco      Joomla

STORE ØJEBLIKKE
2013: GRAFIKER TO BE ...
 + Brev med post! Optaget på uddannelsen! 

 Femtidsdrømmen blev en virkelighed

2010: LANDSHOLDET I TEAM-GYM
Opstart af det første danske landshold,  
deltog ved EM i Malmö. Mange gode minder.
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