
Anne Mette Brock Sørensen
Multimedie Design og Webudvikling

Om mig
Jeg er en kreativ person, og jeg bruger derfor
meget af min tid derhjemme med at illustrerer,
strikke, hækle og kreére ting.

Jeg elsker også at bruge tid sammen med
mine dyr og min kæreste, hvor vi i tit går en tur
til natur områder, for at drage inspiration fra de 
smukke farver, den friske vind og naturens lyde.

Anbefaling
Fra første dag har Anne Mette udvist stor 
faglighed og interesse for den organisation hun er 
trådt ind i, og denne kombination har givet 
anledning til at vi har anskuet forhåndenværende 
opgaver på en anden måde end tidligere.

Med en solid baggrund inden for grafisk arbejde, 
har Anne Mette især vist sit værd i forbindelse 
med udvikling af et nyt visuelt udtryk for
virksomheden, og produktion af materiale til 
kampagner og udsalg.

Vi kan kun give Anne Mette vores varmeste 
anbefalinger med på vejen. Vi er sikre på hun vil 
være en gevinst for enhver fremtidig arbejdsgiver.

Mads Jakobsen
Marketing Manager v. AV-Connection A/S

Skill level
Photoshop

InDesign

Illustrator

Wordpress m.m.

HTML5

CSS3

Javascript

PHP

UX-Design

Konceptudvikling

Social Media

Digital Marketing

Sproglige egenskaber
Dansk (modersmål)
Engelsk (flydende)
Tysk (rutineret)

Personlige oplysninger
14. oktober 1993
Prinsensgade 40, 9000 Aalborg 
+45 24 52 89 17
ameegraphic.com
annemette@ameegraphic.com

EASV Sydvest, Esbjerg
- PBA Webdevelopment (ENG)

EASV Sydvest, Sønderborg 
- Multimediedesign og Kommunikation AP

Uddannelse
Aug. ‘16 - Jun. ’18: 

Sep. ‘14 - Juli ’16:

Joberfaring
aug. ‘19 - nu:

jun. ‘19 - jul. ‘19:

mar. ’19 - apr. ‘19:

jan. ‘18 - feb. ’18:

nov. ‘18 - dec. ’18:

okt. ‘17 - jul. ’18:

Projektassistent - Digitale Medier
- VisitAalborg, Aalborg
Digital Communications Manager
- M2C, Aalborg
Multimediedesigner
- Karlog-IT, Storvorde
Webudvikler
- NOBIMEDIA, Randers
Mediegrafiker
- Mekoprint A/S, Støvring
Grafisk designer
- AV Connection A/S, Sønderborg

Freelace projekterfaring
Logo + Brochure + Roll-up Banner
- Als Terapeuterne 
Banner + Flyer + Visitkort
- LeasingExpert
Hjemmeside + Grafik + SEO
- Salon Manhattan
Hjemmeside + Logo + Google Ads
- Massør Kim Nielsen


