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Jeg hedder Rikke, er 29 år og uddannet cand.it i digital design og kommunikation fra IT-Universitetet i  
København. Før jeg skiftede min århusianske hjemstavn ud med det københavnske, var jeg et smut i Sønder-
jylland for at få en professionsbachelor i grafisk kommunikation. Denne uddannelseskombination har klædt  
mig på til at løse en lang række opgaver indenfor digital design, informationsarkitektur samt brugervenlighed  
og -oplevelse. Yderligere har kombinationen gjort mig I stand til at arbejde med strategisk kommunikation på 
tværs af digitale platforme. 

Senest har jeg dygtiggjort mig på Bysted, hvor jeg har løst opgaver inden for informationsarkitektur, brugerven-
lighed og brugeroplevelse - og ikke mindst design til flere forskellige digitale platforme. Jeg sætter en ære i at 
bringe alle mine tværfaglige kompetencer på banen i mit job som digital designer. Jeg mener at en plus en giver 
mere end to, hvilket også betyder at jeg finder stor tilfredsstillelse i at arbejde i teams. 

Jeg har mine jyske fødder solidt plantet på den københavnske asfalt, men min arbejdsmotivation er intet mindre 
end skyhøj. Jeg er engageret, ambitiøs og hårdtarbejdende og sætter en ære i at være en god og vellidt kollega 
både fagligt og personligt. 

 

Programkendskab mm.

Feels like home   Fortrolig med    Kendskab til
Fireworks    Flash     Actionscript 3.0
Photoshop    Word      XML
Illustrator    Powerpoint    CSS
InDesign    Dreamweaver    PHP
     HTML     MySQL
     Wordpress

Uddannelse

IT-Universitetet i København
Cand.it i Digital Design & Kommunikation, marts 2012

Gennem min kandidatuddannelse har jeg opnået en bred viden om design og kommunikation til en række  
digitale platforme. Uddannelsen er relativt bred, hvilket betyder at jeg har haft mulighed for at dygtiggøre mig 
inden for både grundlæggende front-end programmering, retoriske virkemidler på digitale medier og digitale 
design. Jeg har gennem uddannelsen haft fokus på informationsarkitektur, usability og UX. 

Speciale (karakter:10): Udvikling af en digital strategi i samarbejde med kunsthallen Charlottenborg, med fokus 
på hvordan der kan opstilles konkrete retningslinjer for sammenspil mellem og konsistens på tværs af kanaler til 
brug i en virksomheds daglige (digitale) kommunikation.

Skolen for Visuel Kommunikation
Professionsbachelor i Grafisk Kommunikation, juli 2009

I løbet af min bacheloruddannelse har jeg bl.a. beskæftiget mig med: 

  Udvikling af visuelle identiteter, herunder designmanualer, logo, farve, typografi mm.
  Implementering af visuelle identiteter på tværs af både analoge og digitale platforme 
  Kreativ kommunikation, kampagne- og konceptudvikling
  
Bacheloropgave (karakter: 12): Visuel identitet, web site, program, annoncer, outdoor og branding for Danmarks 
Grimmeste Festival.

Erhvervserfaring

Bysted A/S
Digital Designer, September 2012 – 

Hos Bysted har jeg designet løsninger for kunder som Københavns Kommune (intranet), Kombit (redesign af 
kombit.dk, forventes live til juli), Femern (forskellige elementer til femern.dk), Realdania (julekort og nyheds-
brev), Sund og Bælt (mobilt website), Sundby Netværket (sundbynet.dk), UU København (uu.kk.dk, forventes 
live til juni), Syddansk Sundhedsinnovation (sdsi.dk)

Safari Sundays (se anbefaling på linkedin: http://goo.gl/DorlW)
Grafisk Designer praktikant i New York, Januar 2011 – august 2011

På Safari Sundays udviklede jeg bl.a. et holidaykoncept for Weleda. Jeg havde ansvar for hele processen fra 
kundebrief til implementering. Konceptet indebar emballagedesign, elementer til website, bannerannoncer, 
Facebookside og Twitterbaggrund. Derudover arbejdede jeg på marketingmateriale for bl.a. bobble, Weleda og 
Pepsi samt udviklede et nyt logo og brochure til Creative Arts Workshops for Kids.

Unwire
Digital Designer, studiejob. November 2009 – januar 2011

Hos Unwire var min primære funktion at designe mobile web sites og apps. Jeg har løst opgaver for kunder  
som Børsen (design af Børsens mobile website i samarbejde med en anden designer, ikke live længere), Vild 
med Dans (app, 2010), 1415.dk (en del af et stort team der arbejdede på website, mobile web og apps). Jeg  
var desuden ansvarlig for designpitches til bl.a. Københavns Kommune, Post Finance, TDC Play.

BBDO Danmark
Art Director, praktikant. November 2008 – marts 2009

På BBDO fik jeg lov til at hjælpe med udvikling af koncepter til kampagner for bl.a. Havrefras og Danske Spil.


