
PROFIL

Jeg er en hårdtarbejdende pige, der altid 
har elsket design, har god æstetisk sans 
og sætter en ære i at være struktureret 
og nå mine arbejdsmål efter bedste evne.

Loyal, ansvarsbevist og imødekommen-
de er nogl af de ord, der beskriver mig på 

en arbejdsplads.

UDDANNELSE

MEDIEGRAFIKER
Aarhus Tech
2012 - 2016

STUDENT
Aarhus Handelsgymnasium HHX
2007 - 2010

10. KLASSE
Beder, Designlinje
2006 - 2007

ERFARING

MEDIEGRAFIKERELEV
Politikens Lokalaviser A/S • Aarhus C • 2013 - 2016

Dette var min elevplads under min uddannelse som Mediegrafiker 
på Aarhus Tech. Her indgik jeg i et team, der skulle producere flere 
aviser hver uge. Jeg skulle under stram deadline hver uge produ-
cere annoncer til kunder fra idéfase til færdigt produkt.
Mine arbejdsopgaver indebar kundekontakt med korrekturgang, 
ugentlige annoncer med forskellige designs samt ansvar for pro-
duktionen af et par specialaviser til avisen.

EKSPEDIENT
Føtex  Food • Aarhus C • 2011 - 2013

Dette var et fuldtidsarbejde jeg havde efter gymnasie og gennem 
grundforløbet af Mediegrafikeruddannelsen. Her var jeg først ansat 
som kassedame, men fik senere ansvarsområde som kiosk- og 
kundeserviceassistent.

ANBEFALING

Klaus Møller
Produktionsleder • Politikens Lokalaviser

Jeg har haft den fornøjelse, at have Laura ansat som elev. 

Laura har altid været meget dygtig, kreativ, pligtopfyldende, arbejdsom og 
lærenem og jeg har aldrig haft noget at udsætte på hendes arbejde. 
Hun har udvist et stort engagement, kreativitet og ansvar, og er meget vellidt 
blandt både kolleger og kunder og har altid været villig og klar til at yde en 
ekstra indsats i travle perioder. 

Laura har blandt andet haft ansvaret, og kontakten med en af vores store 
kunder og har altid ydet en professionel og effektiv service. 

Jeg kan derfor kun give hende min allerbedste og varmeste anbefaling. 

Ring hvis der er spørgsmål på +45 2070 0961. 

KONTAKT

SKILLS

LAURA 
SVENDSEN

MEDIEGRAFIKER

F. Vestergaards Gade 2, 3. tv • Aarhus C

www.laurasvendsen.dk

+45 22 93 49 15

laurasvendsen@hotmail.com

INDESIGN      

PHOTOSHOP     

ILLUSTRATOR     

DREAMWEAVER     

MICROSOFT OFFICE     

SPROG: ENGELSK     


