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OM VIRKSOMHEDEN 

TITEL 
VIRKSOMHED
PERIODE

Jabra er en af   verdens førende inden for udvikling, fremstilling og markedsføring af en bred vifte 
af kommunikations- og audio løsninger. Jabra markedsfører mobile enheder, til kommunikation, 
musik underholdning, aktiv livsstil samt til kontoransatte og kontaktcentre i hele verden.

Grafisk designer
Jabra, GN Netcom A/S (datterselskab til GN Store Nord A/S)
10/2009 - 09/2014

KARRIERE

ANSVAR OG 
ARBEJDSOPGAVER

Ansat som grafisk designer i den globale marketingafdeling, mobile division (B2C).

Ansvarlig for den grafiske afdeling, overholdelse og kommunikation af rammerne for Jabra’s brand guidelines samt for 
opbygning og udvikling af online design guidelines. 

Stod for udvikling og produktion af de grafiske elementer til offline og online. Ansvarlig for levering af materialer til 
de globale produkt lanceringer. Over 60 produkter igennem de seneste 5 år. Ligeledes ansvarlig for udvilkling af 
kampagne-, kategori-, produkt refresh materialer (PLC). 

Grafisk supportering og eksekvering af materialer til den globale og de regionale B2C marketing afdelinger, packaging 
afdeling samt CC&O division (B2B).

Hovedansvarlig for kordineringen af de grafiske opgaver og projekter, der kom ind i den grafiske afdeling.

Alle former for billede retouchering, redigering og behandling i Photoshop. 

Stod for processstyring af eksterne fotografer. Ansvarlig for gennemgang og godkendelse af alle billeder og 
efterfølgende versioneringer. 

Administrator for image stock databaser og indkøb af billeder.

Udviklede og strukturede mappe og fil strukturen på det globale marketing drev.

Fungerede som projektstyrende grafisk bindeled imellem den globale marketings afdeling og online teamet. 
Udviklede sammen med webmaster, virksomhedens online design guidelines. Leverede løbende grafisk mockup 
og teknisk specs til online teamet.

Teknisk og grafisk rådgiver samt kordinator imellem projekt managers og eksterne bureau’er og leverandører. 
Rådgav og supporterede de regionale marketing afdelinger.

Rekruttering - stod for job opslag og indgik i ansættelses team og ansættelses samtaler. 
Ansættelse af grafiske designere (2/2011, samt 9/2011).

•  Annoncer, plakater, foldere, brochure, flyers, 
 datablade, tekniske specifikationer 
•  POS materialer: countercards og displays, cubes, 

pop-up demo borde, hyldeforkanter og -svirpere, 
floor & wall stickers, battle cards, cutout figure

•  Design af udstillingssystemer, bannere og 
 messestande
•  Packaging design
•  Print til t-shirt, accessories, folie, drop bannere 

samt alle mulige skæve opgaver

OFFLINE (ELEMENTER TIL PRINT) ONLINE (ELEMENTER TIL WEB, MOVIE, MULTIMEDIE)

•  Alle grafiske elementer til jabra.com (B2C) 
    forside og kategoriside elementer, opbygning 
 af produktsider, landing sider
•  Eksterne webbannere  •  Nyhedsbreve, e-blast
•  Social media platforme  •  Produkt video’er (web & in-store)   
•  E-learning ink. 60 sek tour video  •  Quick start manual
•  Efter redigering og eksportering af video’er 
•  Digitale annoncer (interaktive pdf’er til tablets)
•  Iconer til smarphone apps
•  Elementer til salespræsentationer (PPT)



ANSVAR OG 
ARBEJDSOPGAVER

ANSVAR OG 
ARBEJDSOPGAVER

Ansat som webdesigner i TELMORE’s onlineafdeling og webshop. 

Ansvarlig for alt opdatering og udvikling af de grafiske elementer til telmore.dk. 

Stod for udvikling og produktion af eksterne flash bannere, nyhedsbreve, konkurrence sider og landingpages. 
Løbende udvikling og redesign af TELMORE’s eksisterende sider og sektioner (hertil grafiske mockups og spec til 
programmører og systemudviklere). 

Produktion af flash/video guides og produktpræsentationer.

Jeg var en del af det grafiske bureau, hvor jeg havde til ansvar at udvikle og skabe grafisk design til en lang række 
af forskellige medier og platforme. 

Stod for udarbejdelsen af grafik til udstillingssystemer, standdesign, indretning & dekoration, profilmaterialer & 
kommunikationskoncepter samt alle former for DTP orienterede opgaver.
 
Deslige ansvarlig for at skabe og udvikle web & multimedieproduktioner samt 3D standdesign og -manualer. Stod for 
udvikling og vedligeholdelse af billedservice.dk og kunders CMS hjemmesider samt udarbejdelse af nyhedsbreve. 

Arbejdede ligeledes med udvikling af grafisk integration til touch teknologi.

PROJEKTLEDER FOR OG DELTAGET I 
EN LANG RÆKKE STØRRE PROJEKTER
 
 • Ansvarlig for implementeringen af ny visuel identitet (Problem-Solution, 2010)
 • Product photo research og testning - 3D renderings vs Photography (2011)
 • Indgik i et team, som testede, udviklede og succesfuldt implementerede et nyt virksomheds dækkende        

  emballage koncept (2011)
 • Implementering af QR koder på offline materialer og emballage (2011) 
 • Indgik i udviklingen af ny brand platform. Interne møder i organisationen og med eksternt bureauer. 
   Hovedansvarlig for implementering, formidling og overholdelse, af retningslinjerne (You’re on, 2012)
 • Research af 360˚ produkt animation (2012)
 • Udarbejdede en vejledning og skabte et system til at styre Jabra livsstil billeder (2012) 
 • Udviklede online design guidelines (2012)
 • Validerede grafiske koncepter fra bureauer ved at teste dem på tværs af kommunikationsplatforme (2013) 
 • Indgik i et team, til optimering af term database (2014)

OM VIRKSOMHEDEN 

OM VIRKSOMHEDEN 
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TITEL 
VIRKSOMHED
PERIODE

Online teleselskab. Under min ansættelse var TELMORE danmarks suverænt største 
nethandelssted med ca. 20% af samtlige Dankort-transaktioner på internettet. 

Et kreativt hus indenfor visuel kommunikation, med hovedvægt på 
messestande, udstillingssystemer, grafik og indretning. 

Webdesigner
TELMORE A/S
03/2009 - 08/2009

Grafisk designer
Billedservice A/S (nu Faust Dyrbye)
01/2007 - 03/2009



ANSVAR OG 
ARBEJDSOPGAVER

Stod for design og udvikling af hjemmesider, styling og implementering af CMS systemer (Joomla).
 
DTP arbejde, udvikling af flash animationer & 3D animationer.

Indgik ligeledes i udarbejdelsen af avancerede Powerpoint løsninger samt i udvikling af MS Office help-files.

OM VIRKSOMHEDEN 

TITEL 
VIRKSOMHED
PERIODE

Udvikler corporate identity design og kommunikation til virksomheder. 

Multimediedesigner
Podium A/S
06/2006 - 12/2006

UDDANNELSER

KURSER

UDDANNELSE 
STED
NIVEAU

TIDSPERIODE

UDDANNELSE 
STED
NIVEAU
TIDSPERIODE

UDDANNELSE 
STED
NIVEAU
TIDSPERIODE

DTPprof uddannelsen
Jensens Bureau
DTPprof er et efteruddannelsesforløb (32 uger), med specifikt undervisning i  
produktion af tryksager via programmerne Adobe InDesign, Photoshop og Illustrator.
03/2006 - 10/2006

Bachelor of Science in Medialogy
Aalborg Universitet København
Lang videregående uddannelse
08/2003 - 06/2005

Multimediedesigner
Københavns Erhvervsakademi
Kort videregående uddannelse
08/2001 - 06/2003

KURSUS 
UDBYDER
INDHOLD
TIDSPERIODE

KURSUS 
UDBYDER
INDHOLD

TIDSPERIODE

KURSUS 
UDBYDER
INDHOLD
TIDSPERIODE

Digital Marketing
The Chartered Institute of Marketing, ved Nicholas Baggott
Trends, campaign planning, SEO, PPC, Google adword & search, contextual advertising
20/1/2014

Projekt management
Transitions, ved Dorte Sandager
3 dages kursus forløb (bestod af 3 moduler). 
Mål & prioriteter, personlig gennemslagskraft og feedback teknik, konflikt håndtering
4/2011 & 6/2011

Microsoft.NET programmering
SoftAdvice A/S
6 ugers intensivt kursusforløb. Introduktion til C#, Sql og Windows programmering.
11/2005 - 12/2005



SER MIG SELV SOM

* En grafisk designer som er stærk indenfor både

   digital design og g
rafisk design til print

* Kreativ - detaljeorie
nteret - struktureret

* Alsidig - hårdtarbejdende - ans
varsfuld - selvstændig 

* Imødekommende - teamplayer - loyal & pligtopfyldende

     INTERESSER

Fodbold

Møbler, brugskunst   
og boligindretning

Grafisk design

Familien 
& venner

LøbetureByggeprojekter

   Får
tingene
gjort     Bevarer    overblikket istressede situationer

         Analyserende -     ønsker at finde mere     effektive måder at  løse opgaver på

   Hurtig  indlæringsevne – nemt ved at tillære nye færdigheder  Trives bedst 
 med afveksling
 i hverdagen og 
nye udfordringer   – men sætter også en ære i rutineopgaver



Photoshop

PROGRAMMERING

HTML, XML, CSS og ActionScript

Mac

Indesign

Windows

Media Encoder

Illustrator

Acrobat Pro

After Effect

Cinema 4D

Flash

Excel

Premiere

Word

Dreamweaver

Powerpoint

Audition

ARBEJDER PÅ

ADOBE

MICROSOFT OFFICE

3D

SKILLSPROGRAM


