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Proﬁl
Mine primære kompetencer findes inden for UX / bruger-venlighed, kvalitative undersøgelser,
interaktionsdesign samt kreative processer og metoder. Jeg arbejder struktureret, godt i grupper
såvel som selvstændigt og med sans for detaljen. Jeg er en positiv og social person, der elsker at
skabe noget nyt og kreativt, nyder at lære og lære fra sig, samt udfordre mig selv arbejdsmæssigt såvel som personligt.

Erhvervserfaring
2011 - 2013

Projektassistent og tidligere praktikant ved Seismonaut
Seismonaut er et konsulenthus der fokuserer på sociale medier, kreativ
konceptudvikling og digital forretningsudvikling.
Hos Seismonaut arbejdede jeg på en række UX projekter, heriblandt:
• Design af registreringsflowet på konference hjemmesider.
• Landingpage layout til international hotelhjemmeside.
• Design og udvikling af nyhedsbrevsskabeloner for B2B kunder.
Derudover arbejde jeg også med kreativ konceptudvikling
• Konceptudvikling af den digitale del af madformidling til børn.
• Projektassistent på udvikling og afholdelse af idé-workshops

!

Yderligere arbejdede jeg også med at rådgive B2B kunder om stratetisk brug
af sociale medier. Mit arbejde hos Seismonaut har givet mig en god forståelse
for at arbejde stratetisk med at forstå kundernes behov og lave en strategi
eller løsning, som er let for kunden at omsætte til værdifuld handling.
2012 - 2013

UX designer ved PlusIce
PlusIce er en virksomhed der producere og levere en række is-produkter. Her
hjalp jeg dem med at strømline deres hjemmeside (som de forhåbentligt snart
frigiver) og det dertilhørende købsflow.

2012

Studentermedhjælper ved Klean
Hos Klean arbejdede jeg med at finde og dokumentere UX fejl på en større
dansk e-handels side.

2011

Ekstern underviser ved Jensens Kurser A/S
Jensens Kurser A/S afholder kurser med fokus på forskellige digitale
værktøjer og programmer. Her underviste jeg et kursus i PHP
programmering og var ansvarlig for at finde undervisningsmateriale samt at
planlægge og udføre kurset.

2009 - 2011

Instruktor ved Århus Universitet
Som instruktor havde jeg to ugentlige øvelsesgange af tre timers varighed
med bachelor studerende, hvor jeg enten underviste, vejledte eller svarede på
faglige spørgsmål. Jeg var instruktor i fagene “Digitale Repræsentationer”,
“Digitale Modeller” og “Interaktionsdesign”.

Uddannelse
2013

Specialestuderende i interaktionsdesign til Second Screens
I mit speciale arbejdede jeg med hvordan børn kunne motiveres til at
engagere sig i en Second Screen ved hjælp af interaktionsdesign. For at
undersøge det afholdte jeg 2 workshops med børn og arbejdede ud fra
brugercentreret design tanke.

2010 - 2013

Cand. it. i Informationsvidenskab, Århus Universitet
Informationsvidenskab er en tværfaglig uddannelse som arbejder med
sammenspillet imellem mennesker, teknologi og organisationer.
Med en kandidat i informationsvidenskab på retningen: ‘Design og Programmering’, har jeg fået færdigheder i både teorier og praksis inden for
interaktionsdesign og kreativeprocesledelse. Min uddannelse også givet mig
omfattende viden og erfaring med at sætte sig ind i og forstå komplekse
situationer eller organisationer.
På kandidaten har jeg beskæftiget mig med:
• Innovationsledelse (fag)
• Mobile og Sociale medier (fag)
• Praktik ved Seismonaut
• Udlandsophold i London på University of London

2011

2007 - 2010
2002 - 2005

Institute of Education, University of London
På Institute of Education fulgte jeg fagene: ‘Research Design and
Methodology’ og ‘Digital Video Production’ som begge var givende fag.
Samtidig fik jeg meget ud af at leve og have en hverdag i en utrolig
multikulturel by.
De vigtigste kvaliteter jeg fik ud af opholdet er:
• Forbedrede engelsk kundskaber
• International perspektiv på min faglighed
• Levende og multikulturel bybillede.
Bachelor i Informationsvidenskab og Multimedier, Århus Universitet
Matematisk studentereksamen, Engelsk og Matematik på højniveau, Struer
Gymnasium og HF

Tillidshverv
2010

Tutor for Informationsvidenskab og Digital Design

2009 - 2011
2008 - 2009

Næstformand i studenterforeningen SAIS, sais.dk
Formand i festforeningen PANIKfest, panikfest.dk

IT-kundskaber
Ekspert brug
Avanceret brug
Almen brug
Kendskab til

Mac såvel som Windows. Oﬃce pakken & iWork.
Photoshop og Premier Pro
Axure, InDesign, Illustrator og Flash (AS3)
HTML, CSS, Javascript, PHP og SQL

Sprogkundskaber

!

Dansk
Engelsk
Tysk
Norsk & Svensk

Modersmål
Flydende
Grundlæggende forståelse
Grundlæggende forståelse

Fritid
Som privatperson er it og teknologi også en fritidsbeskæftigelse. Jeg går op i at holde mig
opdateret på nye trends og ny teknologi. Igennem mange år har min private hjemmeside
(bobille.dk) fungeret som en legeplads, hvor jeg jævnligt forsøger mig med nye funktionaliteter
og nyt layout. Som det også fremgår af min hjemmeside, bruger jeg mange webservices og
syntes at det er sjovt at undersøge hvad de kan at tilbyde og hvad jeg præcist kan bruge dem til.
Eksempelvis syntes jeg tumblr har fungeret godt til at huse min interesse for at tage billeder. Jeg
syntes bedre om det fotoblogformat som tumbler kan tilbyde, end det galleriformat som
eksempelvis flickr gør. (outdoorindoor.tumblr.com)
Derudover bruger jeg meget tid sammen med mine gamle studiekammerater, hvor vi ofte laver
“god” mad og se film. Igennem de sidste 4 år er jeg desuden blevet glad for at gå i fitnesscenter,
da det giver en godt afbræk fra at sidde foran computeren en hel dag.

