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MALENE BÆRTELSEN

IT-KOMPETENCER

CURRICULUM vitae

•

Adobe InDesign

•

Adobe Illustrator

•

Adobe Photoshop

•

Adobe XD

GRAFISK KOMMUNIKATION OG SOCIALE MEDIER 2021-

WEBUDVIKLER 2019 - 2020

•

Canva

SIND Ungdom

Rethink

•

MailChimp

Hos SIND Ungdom udvikler og planlægger jeg grafisk materiale og social me-

Hos Rethink, har jeg arbejdet med udvikling og opdatering af hjemmesider

dia content. Jeg har ansvaret for at udvikle strategi og planer for content samt

for større og mindre virksomheder samt produceret grafiske opgaver. Jeg

•

HTML

data analyse til fremtidig konceptudvikling og den videre strategi. Derudover

fungerede primært som webdesigner og webudvikler og fik derfor indsigt i

•

CSS

udvikler og opsætter jeg facebook annoncer samt samler resultater og videre

processen fra koncept til overlevering.

•

JavaScript

•

JQuery

•

SQL Database

•

Umbraco

•

WordPress

Gennem mit freelance arbejde, producerer jeg hjemmesidedesign og hjem-

SOCIAL MEDIA PRAKTIKANT 2018

•

Page Builder (WP

meside udvikling samt udvikling af grafisk materiale i form af logoer, reklame-

Le Management

materiale og content til sociale medier for små og mellemstore virksomheder.

Som praktikant hos Le Management arbejdede jeg med markedsanalyser,

Plugin)

udvikler annonceringsstrategi. Jeg står også for, at videreudvikle den grun-

Arbejdsopgaver samt værktøjer:

dlæggende visuelle identitet for SIND Ungdom.

•

Prototyper i Adobe XD

•

Grafiske opgaver i Adobe Illustrator

•

WordPress udvikling

FREELANCE GRAFISK DESIGNER 2018 MB Creative Studio

publiceringsplaner, video og billede content.

•

Elementor (WP Plugin)

Jeg har blandt andet arbejdet for Heino Cykler og Cykelland i samlet 4 år, hvor

•

Advanced Custom

jeg står for konceptudvikling og design af grafisk kampagnemateriale.

Fields (WP Plugin)
•

Custom Post Type (WP

IT-SUPPORT 2021

Plugin)

Sundhed.dk

•

Yoast (WP Plugin)

Hos Sundhed.dk fungerer jeg som teknisk support på coronaprover.dk, cov-

•

Woocommerce

idresults.dk, vacciner.dk, smittestop appen og Sundhed.dk hjemmesiden.

•

Shopify

•

Microsoft Office

GRAFISK DESIGN PRAKTIKANT 2021
Ekspres Vikar
Hos Ekspres Vikar, assisterede jeg i, at videreudvikle deres brand og derefter
deres grafiske materiale. Jeg optimerede deres ansøgninsprocess ved at designe og udvikle en test til deres vikarer ved brug af Wordpress.
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RELEVANT uddannelse

Modersmål

ENGELSK
Flydende både mundtlig
og skriftlig

PBA DESIGN & BUSINESS - BRAND DESIGN 2021
Københavns Erhvervsakademi
På studiet har vi indtil viderfe berørt emner som brand strategy, brand
identity, concept development og campaign strategy.

PBA WEB DEVELOPMENT 2018 - 2020
Københavns Erhvervsakademi
Her skabte jeg fokus på frontendudvikling og videreudviklede mine kompetencer
inden for WordPress udvikling.
Bachelor opgave: Optimerede design af webshop for Philipson Wine, med fokus
på øget salg og brugervenlighed.

MULTIMEDIEDESIGN 2016 - 2018
Københavns Erhvervsakademi
Mit fokus lå på UX design samt frontendudvikling. Jeg gjorde brug af diverse
designprocesser som Design Thinking, sprints og scrum. Inden for hjemmesideudvikling fokuserede jeg på frontend samt WordPress udvikling.

DESIGNING FOR THE WEB KURSUS 2015
Central Saint Martins, UAL, London
Dette kursus gave mig basale kompetencer inden for hjemmesideoprettelse,
hjemmesidedesign og hjemmesideudvikling.
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