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CV
Jeg er 25 år og uddannet M.Sc. i Medialogi og har gennem studieårene 
beskæftiget mig med mange forskellige medieteknologier. Fra arbejde har jeg 
erfaring med grafik og layout, samt markedsføring og reklame. Desuden har jeg 
kendskab til programmering. Jeg brænder for et job som stiller krav til både 
mine faglige og menneskelige kompetencer og som kan udfordre mig.

UDDANNELSE

2011 - 2013  M.Sc. i Medialogi, AAU
   Har fokuseret på perceptionsbaseret realisme af 3D grafik i forskellig   
   kontekst. Jeg har desuden udviklet nye måder at vise produkter på online   
   vha. webcams i HTML5.

2008 - 2011  B.Sc. i Medialogi, AAU
   Har blandt andet arbejdet med processer og praksis bag AV-produktioner,  
   samt med lyddesign og manipulation af disse. Derudover har jeg arbejdet med  
   real-time og renderingsbaseret grafik, samt modellering og animation.

2005 - 2008  Student på STX, Aalborg Katedralskole
   Linie med fysik og matematik A, samt mediefag B

ERHVERVSERFARING

2013 -   Marketing og grafik, Covidence A/S
   Har ansvaret for det grafiske design og layout af diverse grafisk materiale.
   Jeg står desuden for at producere interaktive videoguides med animationer,
   samt for websites.

2011 - 2013  Studentermedhjælper, AAU
   Har stået for produktion af virale markedsføringsvideoer for studier under SES 
   på AAU, herunder også markedsføring af AAU og Aalborg som studieby. Jeg stod
   desuden for organisering og planlægning af større medieføljeton.

2005 - 2013  Servicemedarbejder, Kiwi Minipris
   Haft ansvaret for butik

SPROG- OG IT-KENDSKAB

Taler og skriver flydende dansk og engelsk, samt begrænset tysk.
Har stor brugererfaring med Office- og Adobe-pakken. Er desuden bekendt med 3ds Max og diverse 
programmeringssprog.

FRITID

Jeg bor i Aalborg sammen med min hustru og min søn, som jeg nyder at tilbringe min tid med. 
Derudover har jeg en stor interesse for film og tv, så derfor tilbringer jeg ofte tid i biografen.


