Mathilde

Wester;

UDDANNELSE

PROFESSIONEL ERFARING

JAN 2017 / JUN 2018

MAJ 2017 / NU

DIGITAL CONCEPT DEVELOPMENT EAAA

STIFTER OG DESIGNER The Maker IVS.

Professionsbachelor-overbygning til uddannelsen Multimediedesign.
På uddannelsen i digital konceptudvikling får jeg værktøjer til at udvikle digitale
koncepter, der understøtter virksomhedens aktiviteter på digitale platforme. Jeg lærer
at tage strategiske beslutninger, planlægge og udvikle praktiske løsninger med fokus
på kommunikation og brugeroplevelse.

Med The Maker IVS hjælper jeg virksomheder til at skabe et visuelt DNA.
Jeg er specialiseret i branding og grafisk identitet. Mine opgaver spænder over alt fra
logodesign, visuel identitet, fotografering, layout, video, konceptudvikling til
konsultering. Se mere på www.themaker.dk

DIGITAL KONCEPTUDVIKLER / UX DESIGNER

JAN 2015 - JAN 2017
MULTIMEDIEDESIGN EAAA

På uddannelsen har jeg arbejdet tværfagligt og kombineret teori med praksis. Jeg har
fået analyseredskaber indenfor organisation, kommunikation og design, og opnået
praktiske kompetencer udi kodning, design. Dette har givet mig en bred profil som
gør, at jeg er i stand til at påtage mange forskellige opgaver, og at jeg er i stand til at
kommunikere på tværs af afdelinger i en virksomhed.

HVEM ER JEG?

KURSER / SUPPLERENDE UDDANELSE

SEP 2015 / DEC 2017
GRAFISK DESIGNER Chromaviso A/S.

Min ansættelse har givet mig en bred kompetencepalette. Jeg har bl.a. stået for:
Udvikling af grafisk identitet, opsætning af messemateriale, udarbejdelse af powerpoint
præsentationer, vedligeholdelse af website (wordpress), udarbejdelse af grafisk materiale
til sociale medier, konceptudvikling af app, optagelse og redigering af 360 graders video,
videoredigering, infografik, ikondesign, fotografering, billedbehandling m.m.

AUG 2016 - NOV 2016
DESIGNPRAKTIKANT Happy42.

Jeg er en alsidig grafiknørd med flair for løsninger der
skaber mening og værdi for mennesker. Ofte beskrevet
som en humørbombe med nemt til smil og latter. Jeg
ser mig selv som en yderst dedikeret studerende, der
lægger mange timer i min faglige udvikling – heldigvis
er det ikke så svært når man elsker sit fag.

KONTAKT

SEP 2017 / JUN 2018
SCANDINAVIAN TALENT EAAA

Som supplement til uddannelsen ‘digital konceptudvikling’ deltager jeg i akademiets
talentprogram. Her får jeg redskaber til facilitering og lederskab af både mig selv og
andre. Jeg lærer om innovative processer, tværfagligt teamwork og får værktøjer til at
skabe vækst og fremgang i mindre startup virksomheder. Vi er et hold på 15 deltagere,
som er sammensat på tværs af uddannelser, for at lære af hinandens fagligheder, og for at
styrke vores netværk.

OKT 2017 - NOV 2017
+45 28 40 38 97
kontakt@mathildewester.dk
Rundhøj Allé 80, 1.tv, 8270 Højbjerg
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facebook/graphicsMW
LinkedIn/mathildewester
Pinterest/mathildewester

EXPERTS IN TEAMS EAAA

I min praktik hos Happy42 havde jeg forskellige opgaver, bl.a.: Udarbejdelse af visuelle
identiteter, websites, markedsføringsmateriale, social media content mm. Jeg har
desuden assisteret ved diverse events.

APR 2012 - DEC 2014
FOTOSTUDIEGRAFIKER Miinto ApS.

Mit job hos Miinto bestod i klargøring af produktbilleder. Jobbet lærte mig om
fjernkommunikation og det at arbejde nogle gange er trivielt og gentagelser i en
uendelighed – en egenskab og indsigt jeg i dag priser højt, da den præger mange
opgaver.

Experts in Teams er et supplerende hackathon-lignende kursus til uddannelsen
‘digital konceptudvikling’. Her bliver kompetencer i tværfagligt teamwork og
innovationsprocesser styrket. På kurset arbejder man sammen med medstuderende
fra andre uddannelsesprogrammer, og teamet skal udvikle innovative løsninger til små
startup virksomheder.

UDMÆRKELSER OG PRISER

DANSKE BANK DESIGN CHALLENGE
VINDER AF BEDSTE KONCEPT (2017)

EXPERTS IN TEAMS
VINDER (2017)

KOMPETENCER

USER EXPERIENCE
USER INTERFACE
MARKETINGSTRATEGI
PROJEKTPLANLÆGNING
RESEARCHREDSKABER
PROTOTYPING

USABILITYTESTING
DESIGN THINKING
GRAFISK DESIGN
VIDEO/FOTOGRAFI
PITCHING
WORDPRESS

