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UNG GRAFIKER MED EN BRED VIFTE
Med 7 års erfaring i både nystartede firmaer og små
virksomheder, har jeg igennem tiden bl.a. fungeret som:
GRAFIKER - WEBDESIGNER - ILLUSTRATOR FRONTENDUDVIKLER - WORDPRESSER - ART DIRECTOR.
Min hovedkompetence er at forstå og designe grafiske
universer for produkter, tjenester eller kampagner. Udvikle
unikke designs med en rød tråd og have fingrene nede
i hele processen, hvad end det er digitalt eller på trykte
platforme fra start til slut.

KOMPETENCE OVERSIGT
GRAFIKER
- Adobe superbruger
- Webdesign
- Illustrator
- Layouter
- Rentegner
- Trykt design (alle formater)
- Socialt medie reklame design
- Animeret grafik.
- Videoredigering.
- Marketing, konsulent
- Korrespondance
WEBINTEGRATOR
- Server administration.
- Upload til eksterne servere.
- CSS kodning.
- HTML 5 kodning.
WORDPRESS

Teamplayer.
Tilpasser mig let, og udfylder de roller der er brug for. Jeg
har overblikket samt sørger for at den røde tråd bliver holdt
igennem projektet.
Selvkørende.
Arbejdet som freelancer. Det gør at jeg har set hvad der
kræves for at skubbe projekterne til mållinjen, uanset
omfang.
Går i andres sko.
Jeg har tit skulle skifte proffesion inden for faget for at få løst
en opgave.
Fredstifter
Konflikter er ikke noget min personlighed tiltrækker.
Men når de opstår, så er det mig altid et mål for mig at kunne
finde en løsning eller kompromis.

- Implementering af design
- Plugin PHP tilrettelser
- Vedligehold
- Webshop opsætning
- Optimering af site (load)
PERSONLIG
- Tålmodig
- Selvreflekterende
- Fleksibel
- Selskabelig
- koncentrerende
- Hjælpsom
- Tænker på andres behov
- Er ikke selvrefærdigende
- Mildt temparement.
- Spørgende
- Ser i større perspektiver

En sprinter.
Jeg er en hurtig arbejdskraft. Jeg kender mine programmer,
og har arbejdet dagligt med dem i mange år.
Problemknuser.
Jeg er en kreativ tænker, det gør at jeg tænker ud af boksen
og ser problemerne fra et andet perspektiv.

Alexander Hede Wybrandt
Nyvej 21b 4450 Jyderup
WYBRANDT.COM
alexander@wybrandt.com
Tlf: 41265002

2.

KLAN & COMPANY

JW - SOMMERSTÆVNE 2019

Periode: 11/2014 - 06/2019

Periode: 11/2014 - 06/2019

- Stod for webadministration og
udvikling af nye sites.
- Opsætning og tilpasning af reklamer
til sociale medier
- Wordpress opsætning
- Udarbejde billedmateriale og
grafik i form af illustrationer.

- Udvikle grafik til brug i show video
- Trykte materialer: Flyers/bannere/skilte/A4
- Hjemmeside design
- Opsætning i wordpress.

ALINEA - JOHANS VIRKELIGE HÆNDELSER
Periode: 04/2018 - 08/2018
- Illustrere til børnebog
“Johans virkelige hændelser”

NORDIC CUSTOM MADE

- Designe og udvikle brands.
- Designe websites / logoer / billedmateriale
- Hjemmeside opsætning i wordpress.
- Kundekontakt og møder.
- Design og opsætning af digitale reklamer til
sociale medier
- Layout til trykte medier: Bannere/
brevhoveder/flyers bl.a.

JOHAN DECKMANN
Periode: 08/2018 - 06/2019
FREELANCE

ERHVERV

Periode: 01/2016 - 08/2018

UDDANNELSE

Periode: 01/2016 - 08/2018
- Roskilde CMK

WEBINTEGRATOR
Periode: 10/2011 - 01/2013
- Roskilde CMK

Se mine projekter på

wybrandt.com

TOOLS OF THE TRADE

MEDIEGRAFIKER

- Designe & udvikle hjemmeside
- Sparring / Konsulent
- Implementering af webshop

Hverdagsbrug
- Photoshop
- Illustrator
- Indesign
- Procreate
- Atom (text editor)
- Wordpress
Erfaren
- After effects
- Premiere
- XD design

