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PROFIL
Jag brinner för den digitala utvecklingen och att skapa tredimensionella modeller, bilder
och animationer.
Jag har nyligen avslutat en yrkesförberedande utbildning inom Computer Graphics
Design – Produktvisualisering (3D). I min utbildning hade vi två längre praktikperioder
och jag praktiserade på reklambyrån Teamfront, där fick jag möjlighet att jobba med
många skarpa 3D-projekt som de använde mot kund vilket var riktigt roligt.

ARBETSLIVSERFARENHET

Portfolio

Säljkoordinator på Komfovent, Göteborg
juni 2020 — juli 2020

LinkedIn

Sommarjobbade under mina studier.

KOMPETENS
3Ds Max
Blender
Unreal Engine 4
Maya

0703-913121

Säljkoordinator på Komfovent, Göteborg
december 2018 — september 2019
Under min tid på Komfovent hade jag ett föräldravikariat på 10 månader. Mina
arbetsuppgifter bestod av ordermottagning, inköpsansvarig mot leverantör, kontroll av
leveranser, fakturering, rapportering till “Intrastat” av köpta varor från annat EU-land
samt sammanställningar till ekonomi varje månad. Uppgifterna sköttes i huvudsak i
Hogias retail-program samt i Excel.

After Effects

UTBILDNING

Photoshop

Computer Graphics Design - Produktvisualisering, Yrgo, Göteborg
september 2019 — maj 2021

Substance Painter
Premiere
Fusion 360
Nuke

SPRÅK
Svenska

2-årig yrkesförberedande utbildning som 3D-designer inom Computer Graphics. Under
utbildningen lärde jag mig att arbeta i flera olika program för animering, visualisering
och efterbearbetning i bildbehandlingsprogram samt att hantera CAD-modeller för
visualisering. Vi fick lära oss hur människor tolkar och uppfattar bilder samt att arbeta
i skarpa projekt tillsammans med olika roller och kompetenser.
Estetiska programmet, NTI Mediegymnasiet, Göteborg
2014 — 2017
3-årig gymnasieutbildning med inriktningen på Interaktiv Media och fördjupning inom
webbutveckling. Jag utbildade mig i grafisk design och i det senaste programtekniken.

Engelska

PRAKTIKPLATSER
3D Grafisk Designer på Teamfront, Borås
september 2020 — maj 2021
I min yrkesförberedande utbildning ingick praktik på företag för att få praktisk erfarenhet.
Under mina två praktikperioder arbetade jag på Teamfront och jag trivdes väldigt bra där.
Jag fick snabbt sätta mig in i deras arbetsprocesser och jobba med skarpa projekt som
sedan kom att publiceras på sociala medier, webbsida eller i tryckt format. Praktiktiden
var mellan sep 2020 - till maj 2021 med 6 veckors mellanrum från slutet av dec till mitten
av februari då vi gick i skolan.

