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Anne Mette Brock Sørensen
- Kreativ blæksprutte med kompetencer indenfor grafik,
design, markedsføring og opbygning af hjemmesider,
med fokus på både begge sider af platformen.

+45 2452 8917
annemette@ameegraphic.com

linkedin.com/annemettesorensen
Aalborg, Nordjylland

Kontakt

Sprog

Dansk (modersmål)
Engelisk (flydende)
Tysk (rutineret)

Faglig profil

Med solid erfaring og kompetencer 
indenfor website drift og vedlige-
hold, kan jeg effektivt udarbejde løs-
ninger og materiale, som kan bruges 
over en bred vifte af platforme.

Jeg er hurtig til at sætte mig ind i nye 
systemer og giver mig selv 110% for 
at skabe de bedste resultater på den 
mest effektive facon.

Min baggrund er bred og jeg kan 
derfor kommunikerer med en stor 
mængde fagfolk, fra IT til marketing.

skills & Competencies

• Adobe CC (Ps, Ai, In, XD, Pr, etc.)

• Miro og Trello

• Wordpress, Joomla, Shopify, m.m.

• HTML5 + CSS3 + JavaScript

• PHP + ASP.net + MySQL

• UI & UX-design

• Konceptdevelopment

• Digital marketing

Joberfaring

Grafisk designer
GoCommunication, Aabybro
Løsansat til design af grafiske produkter, til at matche kundernes eksisterende 
markedsføring, digitalt, såvel som fysisk. 
Vedligehold og optimering af hjemmesider i hhv. Wordpress og Joomla

Marketingassistent, Praktik + Deltid
- Destination NORD, Aalborg
Konceptudvikling og design af layout og grafiske elementer i forbindelse 
med kampagner, reklamer, konferencer, workshops, m.m. til at styrke virk-
somhedens synlighed for turister og potentielle B2B partnere i destinationen.

Vedligehold og opdatering af hjemmeside i Drupal og håndtering og posting 
på sociale medier for at støtte og supportere Webmaster og So-Me Manager.

Digital Communications Manager, Projekt
- M2Communications, Løkken
Layout af digitalt katalog for kunde, til professionel produktvisning til kundens 
kunder.

Hjemmeside layout og vedligeholdelse i Wordpress og Salesforce for at styrke 
kundernes digitale synlighed og image.

Multimediedesigner, Praktik
- Karlog-IT, Hou
Hjemmesideproduktion i Wordpress for synliggørelse af nyt produkt.

Logodesign og fremstilling af digitale illustrationer i vektor for at understøtte 
markedsføringen af produktet og platformen.

Aug. ‘19 - Jun. ‘22:

Jun. ‘19 - Juli. ‘19:

Mar. ‘19 - Apr. ‘19:

Nov. ‘21 - Aug. '22:

Sep. ‘20 - June ‘22:

Uddannelse

Cand. IT i Informationsvidenskab
- Aalborg Universitet, Aalborg
Fokus på sammenspillet mellem mennesker og informationsteknologier, 
analyse af disse sammenspil og design af brugervenlige systemer og progr- 
ammer. Viden om hvordan organisationer fungerer, hvordan IT integreres i 
virksomheder og organisationer og hvordan denne kommunikeres internt og 
eksternt.

PBA Webdevelopment (ENG)
- EASV Sydvest, Esbjerg
Analyse af data og brug af forskellige kodnings- og programmeringssprog 
og værktøjer. Kompetencer til at arbejde på tværs af platforme, medier og 
applikationer til design og konstruktion af webapplikationer.

AP Multimediedesign og kommunikation
- EASV Sydvest, Sønderborg
Viden, færdigheder og kompetencer indenfor design og udvikling af bruger-
grænseflade med fokus på brugeroplevelser , indholdsproduktion til digitale 
medier. Viden og forståelse omkring forretningshåndtering og markeds-
føring på det digitale marked.

Sep. ‘14 - July ‘16:

Aug. ‘16 - June ‘18:



2

Anbefalinger

• Solid baggrung indenfor grafisk
arbejde

• Hurtig løsing af grafiske ad hoc
opgaver

• Sagligt og tålmodigt forklarer
fagligt arbejde i lægmandstermer

• God forståelse for markedsføring

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 
for AV-Connection A/S

• Vurdering og valg af platform
• Kodning og opbygning af

hjemmeside
• Opsætning af back-end, der

muliggør nem redigering

Jeg har sat stor pris på Anne Mettes 
indsats i perioden og kan kun 
medgive mine varmeste  
anbefalinger. 
- Heidi Bové, Marketing Manager for 
Mekoprint A/S

Joberfaring - Fortsat

Webudvikler, Praktik
- Nobimedia, Randers
Hjemmesideproduktion i rå kode og i Wordpress for nye og eksisterende 
kunder for at give dem synlighed på det digitale marked.

Logodesign i vector, med fokus på skalering og brug på forskellige medier, for 
at kunderne kunne bruge logoet på forskellige platforme og til produktdesign.

Planlægning af markedsføring på sociale medier for at understøtte de ud-
viklede hjemmeside og øge synligheden af kunderne, online.

Mediegrafiker, Praktik
- Mekoprint, Støvring
Statisk webapplikation til iPad, kodet i PHP, HTML, CSS og MySQL som infor-
mationsplatform for besøgende på lokationen, så de nemt kunne lære mere 
om virksomheden.

Grafisk Designer, Praktik + Fuldtid
- AV-Connection, Sønderborg
Design af ikoner i vektor, til brug på hjemmeside for at gøre det nemmere for 
kunder at forholde sig funktioner og formål.

Layout og opsætning af katalog til digitalt brug, for at sælge produkter online, 
i forbindelse med Black Friday.

Layout og opsætning af nyhedsbrev til brug i MailChimp til markedsføring af 
virksomheden.

Marketing og Design Assistent, Praktik + Studiejob
- Elvstrøm Sails, Aabenraa
Grafisk design af diverse reklamematerialer, både trykt og digitalt, til brug på 
events og i forbindelse med den digitale markedsføring.

Opdatering og vedligehold af hjemmeside i Joomla for at understøtte Market-
ing Manager og optimerer hjemmesidens undersider.

Kundeservicemedarbejder, Studiejob
- Sitel Denmark, Sønderborg
Kundeservice og telefonisk ordremodtagelse for Applus, Bonaparte, 
Cellbes, etc.

Freelance Erfaring (Siden ‘16)

• Mathis Værft

• Haveselskabet
Aablink

• Fredensfryd

• Wiking Design

• Sundlivsstils- 
    ændring

• Alsterapeuterne

• Salon
Manhattan

• Massage Kim
Nielsen

• M.fl.

Fremstilling af digitale bannere, hjemmeside i Wordpress på flere sprog og 
fremstilling af trifold brochure

Opsætning af ny hjemmeside i Wordpress og løbende vedligehold af 
hjemmeside og de sociale medier.

Udvikling af ny webshop i Wordpress og opsætning af Google Analytics.

Fremstilling af logo i vektor til brug på hjemmeside og som brændemærke, 
opsætning af sociale medier

Udvikling af one-page hjemmeside i Wordpress, redigering og optimering af 
billeder til brug på hjemmeside og design af 
roll-up bannere

Logodesign i vektor, design af brochure og roll-up bannere

Fremstilling af hjemmeside i Wordpress og roll-up bannere 

Logodesign i vektor, fremstilling af hjemmeside i Wordpress, samt kampagne-
håndtering og -optimering i Google Ads

+45 2452 8917
annemette@ameegraphic.com

linkedin.com/annemettesorensen
Aalborg, Nordjylland

Kontakt

Jul. ‘13 - Feb. ‘16:

Jeg er en kreativ og nysgerrig per-
son, der bruger meget af min tid på 
at lære nyt, og kreére ting. Når jeg 
ikke sidder og tegner, strikker eller 
3d-modellerer, så har jeg hænderne 
i jorden, i min have.

Jeg har altid 3 projekter i gang på 
samme tid - også i min fritid - og si-
ger ikke nej til en udfordring. Så har 
du en opgave til mig, så sig endelig 
til. Jeg er sikker på at vi kan finde 
en løsning sammen.

Om mig

Jan. ‘19 - Feb. ‘19:

Nov. ‘18 - Dec. ‘18:

Okt. ‘17 - Jul. ‘18:

Jan. ‘16 - Aug. ‘16:


