SE PORTFOLIO

HVEM ER JEG?
En selvstændig, positiv sjæl som altid er på jagt efter spændende måder at lære
noget nyt. Jeg ser ethvert problem som en udfordring til at forbedre mig selv og
mine egenskaber, desuden er jeg også super lærnem!
Jeg er dansker men bruger oftere engelsk i min hverdag og er flydende i både
engelsk skriftlig og tale. Jeg er detalje-orienteret, en smule perfektionistisk og
føler mig godt tilpas når jeg har gang i mange forskellige projekter på en gang.
Jeg har freelancet i mange år for forskellige mindre virksomheder siden starten
af min uddannelsesgang i grafisk design og webudvikling, og har brugt
freelancing kombineret med et utal af online tutorials og guides til at holde mig
selv opdateret ift. online design trends, udvikle mine egenskaber samt
selvfølgelig tilegne mig nye.
Mit mål er at udvikle unikke, flotte og innovative design- og web-løsninger, som
skaber glæde og måske endda føles en lille smule som magi.

KONTAKT MIG
www.b-graphics.com | bettina@b-graphics.com | +45 26 88 19 07

KOMPETENCER
- Adobe Photoshop, Illustrator, Flash & InDesign
- Microsoft Office Word Movie Maker & PowerPoint
- CMS (WordPress), CSS, HTML & Google Analytics
- Digital konceptudvikling, brand & visuel identitet
- Web udvikling, SEO, grafisk design & AdWords
- Social media management,UX design & user tests
- Billedemanipulation & video redigering

UDDANNELSE
Herningsholm erhvervsskole
HTX - teknologi linjen
2009 -2012
Multimediedesigner AK
Akademi Midtvest Herning
2012 - 2014
1. sem. BA i Web Development
Aarhus Erhvervsakademi
2015 -2016
BA i Digital Concept Development
Aarhus Erhvervsakademi
2017 -2018

FACEBOOK

LINKEDIN

PORTFOLIE

ERFARING
FIFTYFIFTY STUDIO
Webudvikler i WordPress & website edits samt
udvikling af visuelle koncepter i Adobe Photoshop
Oktober 2019 - December 2019
HUSET360 DANMARK APS
WordPress webudvikling, hjemmesider &
webshops, grafisk design & print
December 2018 - Juli 2019
DANSK STUDENTERKØRSEL
Responsivt webdesign, Facebook bannere, tekst
skrivning/redigering & WordPress webudvikling
November 2016 - Februar 2017

DUBUY.DK
Facebook & website bannere, produkt
beskrivelser, fotografi
April 2015 - Maj 2015
NETBYGGEMARKED
Produkt-udvikling & opdatering, logo &
slogan udvikling, website & Facebook bannere
Oktober 2014 - December 2014
COLLAGEKUNST.DK
Collage design, website redigering og udvikling,
billed-redigering, slogan udvikling & SEO
September 2013 - December 2013
IMAGINESS DESIGN
Google AdWords bannere, website redigering,
tekst redigering & Facebook banner designs
November 2012 - Januar 2014

FACEBOOK

LINKEDIN

PORTFOLIE

