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Jeg henvender mig til jer, da jeg i forbindelse med min uddannelseindenfor web integration og
medievidenskab hos Web-IT Aarhus- søger en praktikplads som mediegrafiker.

I oktober 2015 afsluttede og
bestod jeg Web Integrator
uddannelsen og er nu i gang med
en videre uddannelse som medie
grafiker hvor jeg har bestået og
afslutte grundforløbet i januar
2017.

Jeg er ved kompetencevurdering
vurderet til at være EUV2er.
Webintegratoruddannelsen. Det betyder,
at mit hovedforløb vil være 2 år og 8
måneder (hvor det ellers varer 3 år og 5
måneder). Nedkortningen vil dels ske i
længden på min praktiktid, dels ved en
nedkortning på 10 % i mine skoleuger.

Skolenedkortningen vil blive konverteret
til praktiktid. Og da jeg er uddannet
webintegrator får jeg yderligere en
nedkortning på 5 skoleuger og 3 praktikmåneder. Så samlet uddannelseslængde 2 år og 5 mdr.
Og for at gå videre på hovedforløbet, hvor en praktikplads er en obligatorisk del af uddannelsen
http://aarhustech.dk/uddannelser/httpaarhustechdkerhvervsuddannelseroversigtunder-25aar/medie-og-service/mediegrafiker
KVALIFIKATIONER OG
TALENTER

Som web itegrator uddannet (i 2015), lærte jeg med at bygge hjemmeside med HTML, CSS, og
som C# ASP.NET webudvikler og lidt af hvert Javascript/Jquery, MSQL, CMS, osv.. Jeg var ikke
ligesom de andre hardcode nerd men jeg kan sagtens finde ud for at løse web problemer.
Har jeg også gennemført den anden videre uddannelse som mediegrafiker for at lære mig
videre om design og for at får flere erfaring og kan udvikler mig endnu mere dygtigere omkring
webdesign. Må man godt sige at jeg er mest til front-end design end back-end codes 
Jeg er også faglært af Photoshop, ILLustrator og Indesign, imens da jeg var under i alle
uddannelser.

Jeg har noget få referenceer personer hvor du kan kontakter med hvis det er 
Martin Olesen (mediegrafiker lære) – 61987355 - mole@aarhustech.dk – AarhusTec
Minna Vingaard Larsen (mediegrafiker design-E) - mvil@aarhustech.dk – AarhusTech
Martin Graakjær Nielsen (webIntegrator) - mgni@videndjurs.dk – WebIT, Aarhus
Charlotte Holst (webIntegrator – grundforløb) - cho@videndjurs.dk – Videndjurs, Grenaa

ERHVERVSERFARING

WEBUDVIKLER – MERCATUS REKLAME BUREAU
FEB 2015 – MARTS 2015

Det er en måneds praktikplads for at lære umbraco web udvikling.
MANAGER – SEASIDE SHOP GRENAA
JUNE 2008 – MARTS 2012

Ansvarlig for kunde kontakt, køb, vindue design og dekoration, intern præsentation
produkt, og deltagelse i messer og indkøb.

WWW.ANADESIGN.DK

UDDANNELSE

AARHUSTECH, HALMSTADEGADE 6 8000 AARHUS
MEDIEGRAFIKER (8. AUG 2016 – 13. JAN 2017)

Som mediegrafiker står for idéudvikling, design og fremstilling af trykte produkter som for
eksempel aviser, bøger, brochurer og reklamer. Mediegrafikeren designer og fremstiller også
digitale produkter som hjemmesider, cd-rom og dvd. Mediegrafikeren laver den kreative del, når
noget skal formidles, og der er efterspørgsel efter dygtige, kreative medarbejdere, der kan
levere trykte og digitale produkter af høj kvalitet.
WEBIT-AARHUS, KANNIKEGADE 12 8000 AARHUS
WEBINTEGRATOR (AUG 2013 – OKT 2015)

Web-integratoruddannelsen giver i teori og praksis en grundlæggende viden om arbejdet med
webløsninger. Man arbejder med digital fotografering, scanning og billedbehandling og lærer om
budskab, indhold, form og funktion bag dynamiske websider.
Som web-integrator lærer man at arbejder med webdesign, herunder produktionsplanlægning,
programmering og kodning. Man samarbejder ofte med andre professionelle mediefolk, og man
må være indstillet på at følge fagligt med i en branche, der hele tiden udvikler sig.
DANSKSPROGSKOLE, GRENAA
DANSKSPROG (JUNI 2007 – JULY 2008)

For at lære og forstå dansk.
ADVENTIST UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES, PUTING KAHOY, SILANG, 4118 CAVITE
BACHELOR OF SCIENCE MAJOR IN BUSINESS MANAGEMENT (2000 – 2005)

Uddannelsen giver man redskaber til at arbejde med erhvervsøkonomi inden for
servicebranchen. Det betyder, at man får en forståelse for de forskellige behøv, som fillipinske
og internationale virksomheder og organisationer i servicebranchen har i forbindelse med ens
arbejde og udvikling. Man får kendskab til traditionelle erhvervs- og samfundsøkonomiske
teorier samt til teorier, der passer specifikt til servicevirksomheder. Man lærer også om
marketing og branding samt strategi og organisation og får en bred viden om kultur, samfund og
erhvervsliv.
BENIGNO NINOY AQUINO HIGHSCHOOL, COMEMBO, MAKATI CITY

- FILIPPINERNE

SECONDARY SCHOOL (1996 – 2000)

KOMMUNIKATION

På det personlige område er jeg selvstændigfleksibel og engageret i mit studie. Desuden er jeg
åben og udadvendt med god humoristisk sanshar let ved at komme i kontakt med alle
mennesker og er ikke bange for at tage fateller ”kaste mig ud” i nye udfordringer.
Jeg er separeret og bor i Grenaa sammen med mine 2 sønner på henholdsvis 9 og 6 år. Min
fritid bruger jeg på min familie, fitness og net surfing omkring web udvikling og grafiske design
m.m.
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Siden jeg var i højskole var jeg altid aktiv på art, maleri og sketching fag i min skole magasiner,
konkurrence osv. Som hobby og da jeg var i kollegium var jeg en artist/sketch på en primært
magasin i min universitiet på Filipinerne i 2 år, som min ekstra læseplanerne.
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