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Multimediedesigner praktikant - Kirppu
Nov 2020 - Dec 2020 (1 md.)
Arbejdsopgaver:
Fritlægning af billeder til kampagner, grafisk produktion af flyers, tasketryk, vindues- & gulv 
klistermærker, nyhedsbrev, hjemmeside, sociale medie materiale, annoncer, illustrationer brugt i 
fysisk butik, videoproduktion af promo videoer samt indpakning af gaver.

Relevant arbejdserfaring

SoMe manager (Frivillig) - Blå Kors
Okt. 2021 - 2022 
Arbejdsopgaver:
Fotografering samt efterbehandling, grafisk produktion af opslag til sociale medier heriblandt 
Facebook og Instagram samt tekster, Planlægning og udførelse af konkurrencer og hjælpe i butik 
med kundeservice salg, udpakning m.m. 

Portfolio

Linkedin

Multimediedesigner praktikant - HYDR esport
September 2020 (1 md.)
Arbejdsopgaver:
Grafisk produktion af social medie materiale, billetter til biletto, gifs, overlays til live streams, 
plakater, costumer journey, diplomer, produktion af intern gantt kalender. 

Tutor - Copenhagen Business Academy
Oktober 2019 - December 2019 (3 md.)
Arbejdsopgaver:
Medhjælper i almen undervisning for 1. semester multimediedesigner studerende. Vejleder under 
eksamensforløb, og minimal undervisning. Her hjalp og underviste jeg er basis HTML, CSS, Ja-
vaScript og brugen af grafiske programmer som Adobe illustrator og photoshop.

https://sinemcift.dk/
https://www.linkedin.com/in/sinemcift/


Multimediedesigner Freelance - Ringsted Skomager
Siden Nov 2020 (Periodisk)
Arbejdsopgaver:
Fotografering og billedbehandling, grafisk produktion af grafik til sociale medier, web design samt 
programmering af hjemmeside, videoproduktion, optagelse og efter behandling. 

Multimediedesigner Frivilligarbejde - KolibrieNs Kræftværk
Oktober 2019 - April 2020 (7 md.)
Arbejdsopgaver:
Grafisk produktion af plakater, flyers, kort, sociale medie materiale, design og programmering 
af hjemmeside fra bunden samt skrive indhold, salg af produkter og networking til forskellige 
arrangementer. Planlægning af større begivenheder. 

Tjener - Dalle Valle
2017 - 2018 (1,5 år ca.)
Arbejdsopgaver:
Betjene kunder, tage imod bestillinger og servering. Tømme og rengøre borde. 

Supporter - POWER
2021 - 2021 (5 md.)
Arbejdsopgaver:
Supporterer kunder med opsætning og brug af deres produkter, kalibrerer tv oprette reklamations 
sager, samt hjælpe i kassen og lageret. 

Poder - Greve Kommune
2021 - 2022 (3 md.)
Arbejdsopgaver:
Podning af elever og personale på skoler i Greve kommuner for Covid-19, indberetning af alle 
testresultater pakke selvtest til hver klasse. 

Anden arbejdserfaring

Tjener - Tongue & Groove joint
2016 - 2017 (3 md.)
Arbejdsopgaver:
Afrydde og rengøre borde. Betjene kunder, tilberedning af mad. General rengøring i restaurant og 
toilet.

Tjener & overtjener - Fish & Rice Running sushi
2012 - 2017 (5 år)
Arbejdsopgaver:
Betjene kunder, tage imod bestillinger både i restaurant og over telefon. Servering af mad og 
drikkevare. Ansvarlig for oplæring af nye medarbejder og lægge arbejdsskema, og optælling af 
kasse.
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Opvasker - Fish & Rice Running sushi
2012 - 2012 (5 md.)
Arbejdsopgaver:
Ansvarlig for opvasken for køkken og kunder. Arbejdede her i 5 måneder før jeg blev forfremmet 
til tjener.

Sprog

Dansk

Engelsk

Tyrkisk

Koreansk

Modersmål

Flydende

Rutineret

Kendskab



IT kompetencer

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

Adobe Xd

Adobe Premiere Pro

HTML

CSS

PHP

SASS


