
CV 
NAVN NAVNESEN 
 
Grafiker med forretningsforståelse – klar til at øge jeres salg! 
 
Kreativ, uddannet grafiker med alsidig butikserfaring søger nye udfordringer i 

bilbranchen. Jeg brænder for et stærkt salg og god kundeservice skabt på 

baggrund af et godt samarbejde mellem mig og mine kollegaer. 
 
 

Tantevej 123 
12 24 56 78 LinkedIn @ navnnavne@gmail.com 

5000 Odense    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernekompetencer 
 

Kundekontakt Empatisk og personlig kundeservice med fokus på salg  
Kreativ Sans for detaljer, opsætning og nytænkning  
Samarbejde God til at arbejde både selvstændigt og i tværfaglige teams  
Erfaring Alsidig erfaring inden for kundehåndtering og computer  
Indsigt Bredt og varieret branchekendskab, også fra fritidsinteresse 

 

 

Erhvervserfaring 
 

2016 Trykkeri, Farsø  
Design og opsætning af virksomhedens hjemmeside i Wordpress ved brug af Child 

theme og HTML, dertil SEO. Derudover diverse grafiske opgaver så som 

annonceopsætning, design og print af lysskilte mm. 
 

Målet var at gøre virksomheden mere tilgængelig og synlig online med ønsket om, på 
længere sigt, at øge tilgangen af nye kunder. 

 
 

2015 Reklamebureau, Viborg  
Diverse grafiske opgaver så som annonceopsætning, brochureopsætning, redigering af 

billeder, visuel design og opsætning af årsrapport for frivillige organisation mm. 
 

Målet var at udvide mine grafiske egenskaber ved et alsidigt praktikforløb, hvor jeg sad 

med mange forskellige opgaver. 
 
 

2013 - 2015 Freelance - Grafiker  
Diverse grafiske opgaver så som design af visuel identitet for Autoværksted, skilte-
design, opsætning af reklamer og avisannoncer, administrere Facebook-sider mm. 
 
Målet var at opdyrke nyt kundesegment og virksomheden fik derfor udviklet ny visuel 

identitet, der skulle være med til at skabe genkendelighed og bevare trygheden hos de 

eksisterende kunder.



2014 VisitVesthimmerland, Løgstør - praktikant  
Opdatering af hjemmeside, vedligeholdelse af Facebook-side, diverse former for grafisk 

arbejde som opsætning af nyhedsbreve, foldere, elementer til Facebook-side og 

hjemmeside. Derudover personlig håndtering af kunder og over telefon. 
 
Målet var at skabe mere opmærksomhed om deres bookingportal, både fra kunder, men også fra 

virksomheder. Der blev skabt en kommunikations- og markedsføringsstrategi, der skulle sikre 

tilgang af nye kunder og mere trafik på deres Facebook-side. 

 

2013 Nordjyske Medier, Aalborg - praktikant  
Salgsmateriale, indsamling af indhold til kundemagasiner, udarbejdelse af 

kundemateriale, med på kundebesøg for at afdække kundebehov, udarbejdelse af 

materiale til eks. Nibe Festival, samt andre større og mindre kunder. 
 
En god start på en grafisk karriere hos en solidt etableret grafisk virksomhed med mange 

alsidige, grafiske opgaver for hånden. 
 
 

2010 - 2011 Fakta - Lukkeansvarlig  
Hovedansvar for butikken på mine vagter, optælling af penge/pengeskab, sætte varer på 
plads i butikken, kundekontakt mm. 
 

Uddannelser 
 

2013 - 2015 UCN Aalborg - PBA E-konceptudvikling  
En professions bachelor med fokus på udvikling af digitale koncepter på tværs af flere 

plat-forme. Uddannelsen i E-konceptudvikling har givet mig en dybdegående forståelse 

og viden for de tekniske og teoretiske aspekter af E-konceptudvikling, og jeg har lært at 

udvikle kon-cepter, der kombinerer forskellige fagområder såsom e-handel, digital 

reklame, design, kom-munikation, marketing og forretningsforståelse 

 

2011 - 2013 UCN Aalborg - Grafisk Designteknolog  
En grafisk uddannelse med fokus på teorien bag designet.  
Praktisk arbejde i grafiske designprogrammer som Illustrator, Photoshop og InDesign, 

kombineret med kreativ og æstetisk forståelse af designprocesser fra idé til færdigt produkt. 

 

2010 - 2011 HF 2. år - VUC Aalborg 

2009 - 2010 HF 1. år - VUC Ringsted 
 

Sprog 
 

Dansk: Tale, læse, skrive  
Engelsk: Tale, læse, skrive 
 
 

Kørekort 
 

B (+ har egen bil)  
  
 

Fritid 
Familie 

Karate 

Japansk mad 


