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curriculum vitae 
 

Med baggrund i min uddannelse som designer er jeg vant til at kommunikere både visuelt, 

grafisk og på skrift. Jeg tilgår mine opgaver fra en kreativ vinkel og arbejder engageret og 

målrettet på at skabe et godt resultat. Fra fritidsinteresser, studie og selvstændige projekter 

er jeg vant til at samarbejde på tværs af faggrupper med opgaver, hvor det endelige resultat 

er afhængigt af en velfungerende kollektiv og selvstændig indsats. Dette betyder at jeg i en 

samarbejdssituation kan indtage rollen dels som koordinator, der bevarer overblikket og 

sikrer at vi når i mål med vores opgaver, og dels som specialist med ansvar for egne opgaver. 

Jeg søger et job, der rummer såvel kreative, som praktiske og administrative dimensioner 

og hvor jeg med mine kompetencer kan være med til at skabe gode resultater for kollegaer, 

virksomhed og kunder. 
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Erhvervserfaring 
 

2009/6-2009/9 

Messestand – FSC Danmark – ”Home Green Home”. 

Udviklet i samarbejde med FSC Danmark og messecenter Herning. Opgaven indebar design 

og indretning af 160m2 messestand. I messestanden skulle udstilles produkter fra ca. 50 

forskellige producenter. Projektet blev afsluttet med en kort præsentation af visioner og 

resultat ved indvielsen på boligmessen Boligdrømme for Alle i Herning. 

 
Opgaver: 

- Design af messestand 

- Tovholder på projektet med mere end 50 forskellige udstillende producenter. 

- Udvikling af logo i samarbejde med grafisk designer 
 

 
2008/2-2008/7 

Udannelsespraktik Arkitema Design Århus 

Som praktikant deltager man aktivt i afdelingens forskellige opgaver og tildeles så vidt muligt 

en egen opgave der udføres i løbet af praktikperioden. 

 
Opgaver: 

- Fairbar – totalrenovering og indretning af cafe i hjertet af Århus 

- Bruttobog - grafisk portfolio til internt brug i virksomheden 

- Køkkendesign 

- Vedligeholdelse af hjemmeside 
 

 
2003/7-2004/6 

Piccoline – SLA Landskabsarkitekter, København 

Opgaver: 

- Katalogisering af artikler 

- Arkivering – organisering og vedligeholdelse 

- Kureropgaver 

- Opsætning og redigering af billeder 

Kompetencer: 

- Projektstyring i samarbejde med Messecenter Herning og FSC Danmark 

- Design af messestand 

- Grafisk design 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetencer: 

- Projektstyring 

- Projektudvikling 

- Grafisk design og produktidentifikation 
 

 
 
 
 
 
Kompetencer: 

- Billedredigering i Photoshop 

- Diverse praktiske kontoropgaver 
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Uddannelse 
2004/9-2010/1  cand.arch – Arkitektskolen Aarhus 

 
Afgangsprojekt: ”More than Business” – bæredygtig brandudvikling, visuel identitet samt 

møbeldesign. (karakter: 12) 

 
Opgaver: 

Afgangsprojektet tager udgangspunkt i virksomheden Just Business og er udarbejdet i 

samarbejde med en medstuderende. 

Med udgangspunkt i en virksomhedsanalyse samt forbrugerundersøgelser var opgaven 

at skabe en ny brandidentitet og sikre en klar formidling heraf gennem logo, webshop og 

showroom. 

 
8.-9. semester 

 

 
Opgaver: 

Semesterprojekter, workshops, konkurrencer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bachelorprojekt: ”Apple” – et møbel til fremme af kommunikation på tværs af faggrænser. 

(Karakter: 10) 

 
Opgaver: 

Opgaven tog udgangspunkt i en eksisterende virksomhed, hvor fagopdelingen mellem lager 

ansatte og kontoransatte blev yderligere forstærket af virksomhedens fysiske rammer. 

 
1.-5. semester 

 

 
Grunduddannelse 

 

 
2000-2003 sproglig studentereksamen - Sankt Annæ Gymnasium, Valby 

Kompetencer: 

- Brandudvikling – med fokus på vægtning mellem design og bæredygtighed 

- Udvikling af visuel identitet, grafisk design 

- Indretning og design af interiør med udgangspunkt i brandprofil 

- Brugerundersøgelser 
 
 
 
 
 
 
Kompetencer: 

- Designredskaber i forhold til æstetiske og praktiske overvejelser 

- Grafisk arbejde og billedbehandling til præsentationsmateriale 

- Belysningsdesign (lampedesign) 

- Indretning 

- Møbeldesign 

- Procesplanlægning og styring 

- Innovationsprocesser og ideudvikling 
 

 
 
 
 
 
Kompetencer: 

- Brugerundersøgelser 

- Ligevægt mellem gruppearbejde og individuelt projekt. 
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Øvrige kompetencer 
 

IT kompetencer 

Superbruger: 

- Adobe InDesign 

- Adobe Illustrator 

- Adobe Photoshop 

- Microsoft Word 

- Rhino (3D) 

- Vray (render for Rhino) 
 

 
Sprog: 

- Dansk - modersmål 

- Engelsk - flydende i skrift og tale 
 

 
Kørekort: 

- B 
 

 
Fritid: 

En del af min fritid bruger jeg på min passion for kormusik og sang. Jeg har siden 2005 været 

medlem af Vor Frue Kirke Århus’ Kantori. Så snart foråret meldet sit komme går en del af 

mine weekender med at gøre sejlbåden klar til sommeren som jeg nyder at tilbringe til søs 

sammen med min kæreste, familie og venner. 

 
Referencer og portfolio udleveres gerne 


