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Allsidig, engasjert og punktlig. Holder høy arbeidsmoral og evnen til kontinuerlig vokse
og tilpasse meg et arbeide i stadig endring. Trives godt i alle miljøer og tar et ekstra
tak hvor det er nødvendig. Gode engelskkunnskaper

Profila

Produksjonsmedarbeider. produksjon av reklame, skilt, trykk/brodering klær
Foliering og dekor på bil/lastebil.

Langø Service AS

Markedsleder. Ansvar for markedsføring. Publisering av brosjyrer. Videoprod.
Webansvarlig, drift av Wordpress, adwords og nyhetsbrev. 40% stilling

Eptec Energi AS

Kontorleder. Ordrebehandling, fakturering og . 50%+ stilling
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Conpot AS

Markedskontakt. Oppsøkende salg av annonseavtaler, møtebooking og
gjennomføring av møter og salg.

NetCom AS

Kundebehandler for mobile tjenester. Mobil og trådløst bredbånd.

ENEAS Energy

Salgskonsulent av innkjøpsavtaler for strøm til bedriftskunder.

Hårberg Kommunikasjon

Webdesign, illustrasjoner, markedsføring og salg. Faste kunder fra tidligere
arbeidsforhold

Norges Geologiske Undersøkelse

Design og layout av publikasjoner. Geologiske tegninger, fotografi,
Powerpoint presentasjoner, aninmasjon, postere og tekniske illustrasjoner.

Statoil Forskningssenter

Design og layout av publikasjoner, postere og bøker. Webdesign, animasjon,
3D illustrasjoner, frihåndstegning og teknisk tegning.

Techpower Notodden

Grafiske og tekniske oppgaver innen bygg og mekanikk. 3D-modellering,
teknisk tegning, produksjonsunderlag og bildebehandling.

TV2 AS

Grafisk designer på nyhetsavdelingen. Nyhetsgrafikk og 3D-modellering

Statoil Forskningssenter

Design og layout av publikasjoner, postere og bøker. Webdesign, animasjon,
3D illustrasjoner, frihåndstegning og teknisk tegning.

Lunde og Nilssen Landsskapsarkitekter AS
Tekniskt tegning, utregninger og dataansvarlig

Q-Free

Teknisk tegning, produktdesign, produksjonsunderlag og utforming av
tekniske bøker samt arbeide med bedriftsprofil, brosjyrer og markedsføring.

MARINTEK

Grafisk design, multimediaproduksjon og utforming av tekniske bøker.

