
NavnNavnesen 

 

Cand.It – Usability 

 

Tantevej 123 

 1738 København V 

(+45) 12345678 

navnavne@gmail.com 
 
 
 
MOTIVERER BRUGERNE MED PERSONLIGHED, HUMOR OG LEG. 

 
 
 
 
 

PROFIL 

 

 
 Cand.It’er med fokus på 

brugervenlighed (UX) og 
visuelt design.







 Udadvendt profil, 
med praktisk erfaring 
med brugerstyrede 
udviklingsprocesser.







 Arbejdserfaring inden for 
salg, support- og 
serviceorienterede jobs.







 Sagt på simpel vis; Jeg 
er en god blanding af IT, 
design og 
kommunikation.



 

IT 

 
 Adobe 5 & 6 Creative 

suite




 HTML 5, CSS, PHP & 
Wordpress



 Axure




 Microsoft Office




 Travel Perfect


 
 
 
 
 

ERHVERSERFARING 

 

App udvikler ved Ictalcare og DELTA 
Hørsholm ▪ 2014 – 2014  
 Samarbejdspartnere i forbindelsen med 

udviklingen af epilepsi applikationen EPILOG til 
epilepsiepsi-alarmsystemet EDDI. Jeg stod for 
udarbejdelsen af kontekstuelle interviews, 
userjourneys, kravspecifikation, interaktiv 
Axure prototype til Iphone 5, brugertest og 
usability tests mv.



 
Resultat: KARAKTER 12 

 

 

Webdesign og grafik ved Jailhouse CPH 
København ▪ 2013 – 2014  

 Optimering og vedligeholdelse af website samt 
design af plakater og annoncer.



 
 

Padi Divemaster & CMAS Rescue Diver, 
Koh Tao Thailand ▪ 2011 – 2011  
 En alsidig lederuddannelse, der har kvalificeret 

mig i at supervisere dykkeraktiviteter og at 
assistere instruktører på dykkerkurser. Kurset har 
forbedret mine evner til at organisere, løse 
problemer og hjælpe andre. Derudover har 
jeg gennemført kurset i førstehjælp.



 
 

Rejsekonsulent, Atlantis Rejser A/S 
Frederiksberg ▪ 2007 - 2011  
 Salgsansvarlig for skræddersyede dykker- og á 

la carte bookings for VIP. Underviser i 
Travelperfect, og oplæring af nye sælgere.



 
 
 
 
 
 

 

fortsat




SPROG 

 

Dansk (modersmål)  
 Forståelse, skrift og tale på 

forhandlingsniveau.


 

Engelsk  
 Forståelse, skrift og tale på 

forhandlingsniveau.


 

Svensk, Norsk og Tysk 


 Forståelse. 
 

 

FRITID 

 

I min fritid går jeg op i spinning, 

dykning og svømning. 

 

Jeg elsker at nørde med mit 

mediacenter, reparere 

computere, og læse tech news. 

 

Et par gange om året lader 

kæresten og jeg batterierne op 

ved at rejse til fjerne himmelstrøg - 

dykning i Danmark er nu engang 

lidt for koldt! 

 

 

Freelance Supporter, Epinion 
2002 - 2006  
 Freelance support på hardware & software, 

ansvarlig for netværk og Workstation stabilitet. 
Derudover bestod arbejdet af forefaldende 
desk-research og telefoninterviews.



 
 

Ansvarlig for prisopdateringer, og produkt search, 

Eu-computer 
2002 - 2003  

 Udvikling af virksomhedens webkommunikation 
med opdateringer af produkter og priser.



 

 

UDDANNELSE 

 

Kandidatuddannelse i digital design 

og kommunikation, ITU  
2012 - 2014 

 

Specialisering i Usability 
 Usability and Accessibility



 Advanced Graphic Design


 Experimental Design and Analysis


 Interaction Design


 Digital Rhetorics


 Introduction to Scripting, Databases and System 
Architecture



 Innovation, Concept Development and Project 
Management



 Media and Communication


 Web Design and Web Communication


 

Bachelor i Kommunikation, Roskilde Universitet 
2006 - 2007 
 

 Projekt orienteret gruppearbejde


 Oplevelsesøkonomi


 Målgrupper


 PR.


 

Samfundsvidenskabelig basisuddannelse, Roskilde 

Universitet  
2003 - 2005 

 
 Introduktion til centrale samfundsvidenskabelige teorier 

og metoder.


 Økonomi, politologi, sociologi og ’planlægning, rum og 
ressourcer.
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