SE PORTFOLIO

HVEM ER JEG?
En selvstændig, positiv kvinde som stræber efter at udvikle unikke og innovative
design- og web-løsinger der sparker benene væk under folk, og føles som magi.
Siden starten af min uddannelses-rejse som webdesigner og grafiker, har jeg
freelancet og arbejdet på projekter for mindre virksomheder.
Jeg er vant til både kundekontakt og at have styr på flere projekter ad gangen.
Derudover er jeg en problem-solver, jeg finder altid på tre løsningsforslag når et
dilemme opstår, og er fleksibel nok til at bevæge mig til den næste mulige
løsning, hvis det første forslag viser sig utilstrækkeligt.

KOMPETENCER

UDDANNELSE

Adobe Photoshop, Illustrator & InDesign

Bachelor i Digital Concept Development
Erhvervsakademi Aarhus
2017 -2018

CMS (WordPress), CSS & HTML
Udvikling af brand identitet

1. sem. Bachelor i Web Development
Erhvervsakademi Aarhus
2015 -2016

SEO, Analytics & AdWords
Social media management

Multimediedesigner AK
Erhvervsakademi Midtvest Herning
2012 - 2014

UX design & bruger tests
Videoredigering

Herningsholm erhvervsskole
HTX - På Teknologi linjen
2009 -2012

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

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

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

FACEBOOK

LINKEDIN

PORTFOLIE

