MONA MIKKELSEN
Multimediedesigner

ERHVERVSERFARING
Feb. 2018 Apr. 2018
Feb. 2017 Nov. 2017

PROFIL
Kommunikation, kreativitet og
engagement er nøglen til mine stærkeste
kompetencer. Jeg er god til at få friske
ideer og er altid engageret i at få dem
fulgt til dørs. Jeg sætter pris på en
hverdag med en bred kontaktflade og
mange forskellige opgaver. Jeg er typen,
der elsker at lære nye ting, og synes at
udfordringer giver en spændende og
afvekslende hverdag.
Jeg drives af lysten til at lave fængende
design, til at skabe gode oplevelser
på nettet og til at sætte mit mærke på
verden.

Sep. 2016 Jan 2017
Mar. 2016 Aug . 2016

Grafiker - Witt A/S
Drift af webshop, SoMe, nyhedsbrev, webdesign, annoncer, brochure, flyers.

Overassistent - Landsdelsregion Vest
Som overassistent i kommunikationssektionen har jeg selvstændigt arbejdet
med en lang række forskellige opgaver. Herunder kontakt til samarbejdspartnere og underafdelinger, grafisk design af alt lige fra folderer og plakater til
ærmemærker, fotografering, artikler, eventkoordinering og diverse administrative opgaver.

Multimediedesigner - Potentiale værkstedet
Drift af webshop, kundeservice, webdesign og udvikling, AdWords, SoMe,
fotografering.

Multimediedesigner - Madkurven ApS
Projektledelse, webdesign, webudvikling, sociale medier, vareoprettelser,
produkttekster, webbanner, nyhedsbreve.

Jan. 2016 Feb. 2016

Multimediedesigner - Skive frugt

Sep. 2015 Okt. 2015

Multimediedesigner - Midt- og Vestjylland Politi

Jan. 2015 Apr. 2015

MMD Praktikant - Skive Erhvervs- og turistcenter

Som en udløber fra mit afgangsprojekt designede og udviklede jeg
webshoppen madkurven.dk for Skive frugt. En opgave der gav mig god
erfaring med projektarbejde.

Udover at lave en infofolder og andre mindre grafiske produkter, redesignede
jeg deres intranetsider og opdaterede dem.

Som praktikant hos SET producerede jeg en række forskellige grafiske produkter, bl.a. brochurer, flyers og PowerPoint templates. Herudover arbejdede
jeg også med sociale medier og nyhedsbreve.

UDDANNELSE
Sep. 2013 Jun. 2015

Multimediedesigner - Dania - Skive

Sep. 2007 Aug. 2010

Økonomiassistent - Mira Data / SKP Skive

Udvikling af virksomheds visuelle identitet, webdesign, HTML, CSS,
JS, PHP, CMS, SEO, idé generering, infografik, udarbejdelse af diverse
markedsføringsmateriale fra ide til færdig tryksag, videoproduktion og
animation.
Bogføring, afstemning, regnskab, budget, løn, skat, moms, debitor- og
kreditorstyring.

KURSER
Sep. 2015

Søgemaskineoptimering SEO - SET

Feb. 2015

Facebook for begyndere - SET

Mar. 2013

Virksomhedens webmedarbejder - Tradium Randers

Apr. 2012

Regnskab - Kursushuset Skive

ANDEN ERFARING
Sep. 2015 -

POHJV Skive/krabbesholm - Redaktør

Design og opsætning af medlemsblad, nyhedsbrev, blog, div. grafiske
materialer og fotografering.
Dec. 2012 Jan. 2016

Voldgade 11B st. 7800 Skive

Red Barnet Oplevelsesklub - Kasserer og frivillig
Bogføring, regnskab, budget, turplanlægning, fundraising, grafisk design.

+45 29 43 77 14

@

staghoej@gmail.com

www.gallowhill.dk

MONA MIKKELSEN
Multimediedesigner

5 HURTIGE FACTS
Jeg er

JEG DRIKKER IKKE

KERNEKOMPETENCER
Kommunikation:

Jeg har efterhånden erfaring med en række
forskellige kommunikationskanaler. SoMe og
nyhedsbreve er de kanaler som jeg har arbejdet
mest med, men det er dog også blevet plads til
mindre artikler.

Webudvikling:

Med solid erfaring i at udvikle websites, både
i CMS systemer og fra bunden, har jeg en god
forståelse for de begrænsninger og muligheder
internettet byder på.

Grafisk design:

Jeg elsker at arbejde med grafisk design, hvad
enten det er mindre opgaver eller større projekter.
Min erfaring dækker over en bred række af
forskellige produkter, bl.a. brochure, foldere, flyers,
logo’er, og præsentationer.

KAFFE

Jeg har oplevet

37

GLAD AMATØR-

FOTOGRAF

somre siden jeg

blev født

JEG ER

VENSTREHÅNDET

TING, JEG
Frostklarer vinter morgener
Sene aftner

PERSONLIGE KOMPETENCER
Engageret, kreativ, fleksibel, åbentsindet, udadvendt, positiv,
selvstændig, struktureret, proaktiv, lærenem, kvalitets- og
ansvarsbevidst.

SOFTWARE

At se verden
Photoshop

InDesign

Illustrator

Office

Fede koncerter
En god film
Morgen svømmeture
Min Wacom Cintiq

SPROG
Dansk
Engelsk

KØREKORT
REFERENCER

B - Almindelig bil

Rune Kronenberg
Informationschef
Landsdelsregion Vest
Mail: LRGNV-G9-01@mil.dk
Tel.: 72 42 16 05

WEBKOMPETENCER

Trine Skovlund
Marketing Manager
Witt A/S
Mail: tsk@witt.dk
Tel.: 70 25 23 23

Javascript

Voldgade 11B st. 7800 Skive

CSS
HTML

Wordpress
Prestashop
Magento

+45 29 43 77 14

@

staghoej@gmail.com

www.gallowhill.dk

