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PROFIL
Jeg arbejder mest effektivt, når jeg kan ”sætte næsen i sporet” og arbejde koncentreret og
fokuseret på at løse den aktuelle opgave.

Uddannelser
MULTIMEDIEDESIGNER
IBA Kolding 2017 - 2019
IT-ADMINISTRATOR

På den grafiske side er det rutine for mig at arbejde i Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere
(Rush og Pro), XD og Bridge. Jeg har arbejdet i flere af Adobes programmer, og føler mig tryg
ved, at jeg let kan tilføje nye ud fra mine erfaringer med Adobes brugergrænseflade.
Når jeg designer websites, arbejder jeg hjemmevant i WordPress og Joomla CMS, samt med
HTML/CSS.
Hvis jeg kan sætte mig ind i noget, der for andre er kompliceret og formidle det videre i et
lettere forståeligt sprog, er jeg i mit es. Det har jeg brugt i mine mange år som underviser
indenfor mine arbejdsområder.

Campus Vejle 2001-2003

Derudover har jeg stor interesse for User Experience og User journeys, herunder
spørgeskemaundersøgelser både online og personligt. Jeg sætter mig løbende ind i nye
programmer!

Sprog

FAGRELEVANT ERFARING
Webdesigner/Webredaktør/Tekstforfatter | SøgaardHansen (selvstændig)

Dansk: Modersmål
Engelsk: Tale, læse, skrive
Tysk: Læse, skrive (tale)

2013 - 2019

Opstart og design af nye websites. Vedligeholdelse, drift, og re-design. Rådgivning og vejledning om
layout på websites. Webtekster, e-bøger, SEO. Manualer, vejledninger, dokumentation. Billedbehandling,
videoredigering m.m. HTML, CSS, Bootstrap, PHP. CMS: Joomla/WordPress/Drupal. Præsentation af foredragsholdere. Oplæg/Foredrag. Mentoropgaver.

Personlighed

Kontorassistent /Webredaktør | Vejle Kommune Erhverv og kultur
2011 - 2012

Receptionsafløsning. Indtastninger i databaser. Research og Kommunikation. Re-design og vedligeholdel-

MYERS - BRIGGS: INFJ
BELBIN: Specialist, Afslutter,
Organisator, Formidler

se af website. CMS/HTML/CSS. Adobe Photoshop.

Webdesigner | A.SøgaardDesign (selvstændig)
2005 - 2006

Webdesign, re-design og vedligeholdelse. Rådgivning og vejledning relateret til layout på Websites. Hotelmenuer. Billedbehandling. HTML/CSS.

Skills
Photoshop {19 år}

KURSER
Mentorkursus for interne mentorer
TUC 2015

InDesign {7 år}

Alment Voksenpædagogisk Grundkursus AVG/Kommunikation og Konflikthåndtering/Didaktik

Premiere {7 år}

UCL Lillebælt 2010

og metodik i voksenundervisning

Illustrator {3 år}

Læringsteori, læreprocesser og læringsmiljø. Planlægning af undervisning. Undervisningsprincipper og

HTML/CSS {19 år}

metoder. Lærerroller. Undervisningstræning. Professionelle samtaler, etik og moral. Evalueringsformer og

CMS {10 år}

refleksion. Kommunikation med afsæt i systemisk teori. Anerkendende tænkning og forholdemåde. Aktiv

MS Office {20 år}
Voksenundervisning {19 år}

lytning. Assertion. Ikkevoldelig kommunikation. Mediation. Kollegial vejledning. Forandringsprocesser.

Told assistent kursus

HK og Danske Speditører | 2019

HTML
/CSS

