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KOMPETENCER

– Grafisk Design
– Webdesign
– Styling og foto
– Projektledelse
– Marketing

PROFIL

Jeg er stærk både offline og online, og besidder en
bred vifte af kompetencer. Jeg styrer sikkert tryksager
fra start til slut, designer alt fra logo, ikoner, brochurer
m.m. til websites & webshops.
Jeg kan eksekvere kampagner, opsætte nyhedsbreve,
social media, projektledelse etc. Jeg arbejder grundigt,
sikkert og detaljeorienteret – men er også effektiv.
Jeg elsker, at være med i udviklingsprojekter hvor ens
idéer kan komme til udtryk. Jeg har arbejdet med både
større og mindre projekter, og er både god til at tænke
kreativt og ud af boksen, samt at følge eksisterende
designguides.
Der er temmelig meget krudt i mig. Jeg besidder på
alle måder et positivt sind, og formår at sprede god
stemning og glæde. Jeg er top-engageret og meget
nem at arbejde sammen med. Men jeg er også ærlig
og realistisk.

ERHVERVSERFARING

2019 – Freelance Grafisk Designer hos inaluise.visuelt.dk
(Visuelt / Content Creation & Design).
– Udvikling af grafiske identiteter
– Logo design
– Brochure design
– Design og eksekvering af webshop i Shopify
– Webdesign i wordpress / DIVI
– Drift af eksterne social media kanaler
– Styling og foto
2015 – 2019: Co-founder af eniito.com
Fra 2015 til 2019 var jeg med til, at opbygge en online markedsplads for upcoming Nordisk design. Vi fik +150 designere med på platformen, arrangerede udstilling i Shanghai sammen med Design Denmark og solgte til mere
end 20 lande. eniito.com var i finalen ved Danish Design Awards i 2017 og
2018. Mine primære funktioner var brandbuilding, grafisk design, go-to-market-strategi, design på tværs af kanaler/platforme, webdesign, projektledelse m.m. Kort sagt: Alt det der skal til for, at komme fra idé til færdigt produkt.
– Ansvarlig for Visuel Identitet – både online og offline
– Idéudvikling og design af markedsplads
– Opbygning af nyhedsbreve i Mailchimp
– Idéudvikling, opbygning/design og eksekvering af diverse kampagner
– Har opbygget Instagram kontoen @eniito (som nu hedder miss.inaluise)
– Opbyggning og eksekvering og Pop Up shop i KBH
– Kundekontakt og investorkontakt mm.
– Opsøgende salg
2011 – 2015: AD/Grafisk Designer hos Phase One A/S
– Vedligeholdelse af allerede udviklet grafisk identitet fra bureau.
– Opbygning af diverse offline materialer i form a brochurer, produktmanualer,
datablade mm.
– Udvikling af grafisk identitet til lancering af nyt software produkt
(nyt logo, packaging, produktmanualer, datablade, online materiale til
kampagner mm.
– Vedligeholdelse af grafiske elementer til website samt icon design.
– Grafik til kampagner på software og hardware
– Arrangere photoshoots

ERHVERVSERFARING

– Ansvarlig for alt billedemateriale fra verdens bedste fotografer samt
produktbilleder.
– Ansvarlig for alle tryksager hos Kailow
– Design af overordnet packaging
– Design af internkampagne - foliering af bil (Fiat 500),
2008 – 2011: Co-founder af Toddler Copenhagen
Toddler Table bestiksæt vandt i 2009 Formland prisen og i
2010 Red Dot Designprisen.
– Ansvarlig for Visuel Identitet
• logodesign
• Emballage design
• Design af brochure
• Design af POS materiale
• Design af salgsmateriale
• Messemateriale
• Planlægning og projektsyrring af photoshoot
– Messedeltagelse på Ambiente
2008 – 2013: Selvstændig Grafisk Designer i SåVitt
– Udvikling grafiske identiteter
– Logo design
– Opsætning af brochure, bøger, webdesign, plakater, flyers, kursusmaterialer,
packaging mm.
– Udviklig og eksekvering af butikskoncept.
2005 – 2008: Medejer og Grafisk Designer i Baroq - Grafisk bureau
– Udvikling af grafiske identiteter
– Opsætning af brochure, logo design, webdesign, plakater, flyers,
produktblade mm.
– Projektledelse
– Salg og markdsføring
Aug. 1999 – jun. 2005: Grafisk Designer hos TrykBureauet
– Udvikling af grafiske identiteter
– Opsætning af brochure, logo design, webdesign, plakater, flyers,
produktblade mm.

IT-KOMPETENCER

– Super-bruger af CS pakken:
– Wordpress & Shopify
– Mailchimp
– Mest glad for Mac

UDDANNELSE

1999 – 2003:
Læreplads hos Trykbureauet (nu Cool Gray)
Speciale i billedbehandling
Svendeprøven gav 10
1999 – 2003:
Roskilde Tekniske skole.
1997 – 1999:
HF, Amtsgymnasiet i Roskilde

SPROGKUNDSKABER

– Dansk
– Engelsk

Afslutningsvis

MERE OM MIG

Instagram
Linkedin

Jeg har rundet
43 somre

Er gift med Thomas
og har 2 børn

Træner, løber og
bruger naturen

Jeg er kreativ og iderig på mange niveauer, og har altid gang i forskellige
projekter. Jeg går op i design, indretning og iværksætteri.
Nyder gå-ture ved vandet hvor jeg finder inspiration og tænker tanker.
Jeg tror på en stærk krop og et stærkt sind men elsker skam også hyggelige
stunder med god vin og mad.

BONUS INFO

Jeg er Ikke-ryger

