
 CV

  

Erhvervserfaring
Selvstændig autodidakt Webdesigner/grafiker
april 2007 – juli 2014
Grafisk design, webdesign.

Au pair
august 1992 – juni 1993
Privat USA
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Uddannelser
Mul�mediedesigner AK
august 2014 – juni 2017
Erhvervsakademi Mdtvest

Matema�sk A niveau
juli 2012 – august 2012
Aalborg Universitet 

Studentereksamen (stx) (Gymnasial uddannelse)
august 1989 – juni 1992
Horsens Statsskole

Kurser
DTP og Web-design
juni 2000
Futurekids, Vejle
60 dag(e)
Adobe PageMaker (InDesign)
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
4 ugers prak�k (Vejle ErhervsCenter)

Grundlæggende Webdesign
december 1999
EDB-Centret, Horsens, 30 dag(e)
HTML, CSS, Farvelære, Intro �l billedebehandling, 
implementering af javascript.Adobe Photoshop
Adobe ImageReady, FTP

Billedkunstlinien
december 1998
Vejle Kunstskole, 220 dag(e)

Kunshåndværkerlinien
juni 1999
Vejle Kunstskole, 110 dag(e)

Navn:   Birgit Ravn
Adresse:  Skyggevej 55
Postnr. og by:  7441 Bording
Tlf.:   40 55 73 09
E-mail:   ravnbirgit@gmail.com
Hjemmeside:  www.birgitravn.dk
Født:   5. juni 1973
Civil status:  Gi� med Klaus, Vi har tre børn.
LinkedIn  h�ps://www.linkedin.com/in/birgitravn/

Faglige kvalifika�oner
Adobe cs5 pakken
Brugervenlighedsevaluering
CMS
Grafik
Grafisk design og publika�on
IA og Design
Iden�tetsdesign
It-design
Mul�medieprogrammer, produk�on
SEO
Usability
Webbannere
Webmaster 

Kørekort
B – Almindelig bil
Villig �l at bruge egen bil i jobbet
 
Sprog
Dansk – Flydende
Engelsk – Flydende
Svensk - øvet (svensk familie)
Fransk – Begynder
Tysk – Let øvet 
 
Faglig profil
Jeg er åben og elsker at møde nye mennesker og kan sagtens tale 
med alle. Jeg har et posi�vt sind og får mange krea�ve ideer, når 
jeg bliver præsenteret for en ny opgave. Jeg går undersøgende �l 
værks for at løse opgaven bedst muligt, så man når helt i mål 
med opgaven.

Jeg brænder for kommunika�on på alle måder. Både digital og 
visuel kommunika�on, men også personlig kommunika�on 
mennesker i mellem. 

Mit faglige felt handler helt klart om at man kommunikerer et 
budskab ud �l en målgruppe, som o�est en kunde. Det kan jeg 
formidle både digitalt og analogt.

Jeg drømmer om at arbejde i en virksomhed, hvor man kan 
bruge både mine evner for webdesign, SEO, grafisk design og 
SoMe marke�ng i forskellige arbejdsopgaver.

Yderligere oplysninger

Min uddannelse �l mul�mediedesigner, var en del af en 
revalideringsplan pga af en pa�entskade, derfor har den varet et 
år mere end nomeret.
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