LOUISE JESSEN
MULTIMEDIEDESIGNER & WEBUDVIKLER
louise@haugejessen.dk | Ballerup | KBH

UDDANNELSE

PRAKTIK, FREELANCE & FRVILLIGT

2019 / 2021

2018

Professions bachelor i web development har lært mig at
håndtere store webprojekter fra design til udvikling. Vi har
arbejdet med projekter der er realistiske og ligger sig tæt
op af virklighedens udfordringer som udvikler. Derudover
arbejder vi med kreativ kodning - som udfordre os på den
logiske tankegang og kreative process.

- Fotografering (pressebilleder, erhversportrætter)
- Videoredigering (Klipning, lyd sync. støj reduktion)
- Animation (Animering i AE)
- Produktion af e-learnings materiale (Filmning)
- Webdesign (Udarbejdelse af visuel identitet, samt nyt
design til virksomhedens hjemmeside)
- Frontend development (CSS, JavaScript, Wordpress)

WEB DEVELOPMENT KEA - KØBENHAVNS ERHVERVS AKADEMI

VALGFAG: Phyton / Django, Svelte JS & Node JS

PERSONLIG PROFIL
Frisk ung kvinde på 24 år, der brænder for at brugerne får den bedste oplevelse! Jeg er en visuel
person, der elsker at være kreativ både iform af
webudvikling, design & fotografering.
Altid smilende og fuld af energi, jeg tror på der findes en løsning på den ene eller den anden måde. Jeg
er selvbevidst, detaljeorienteret og meget lærernem!
KOMPETENCER
- HTML5, CSS3, SASS
- Javascript, jQuery
- PHP
- MySQL
- MongoDB
- JSON
- Python / Django
- NODE JS
- Svelte JS
- Wordpress Development & Wordpress REST API
- GIT

2017 / 2019

MULTIMEDIEDESIGN KEA - KØBENHAVNS ERHVERVS AKADEMI
Anvende de vigtigste metoder og værktøjer inden for
analyse, konceptudvikling, design og planlægning samt
realisering og styring af multimedieopgaver. Herudover
kompetencer inden for adobe pakken, video, sociale
medier, content production, frontend development og
generelt webdesign.

PRAKTIK MULTIMEDIEDESIGNER ARCHON APS

2018 / 2019

FRIVILLIG PR-MEDARBJ. COLITIS-CROHN FORENINGEN

- Udarbejdelse af grafisk materiale til kampagner, sociale
medier og trykt materiale
- Fotografering og redigering af foto til kampagner
- PR koncept udvikling for at skabe awareness omkring
usynelige sygdom, som kronisk tarmbetændelse.

2018 / 2020

VALGFAG: Frontend Development

FREELANCE WEB UDVIKLER FOTOWORKSHOP.DK

2013 / 2016

- Markedsføring
- Webdesign (UI & UX)
- Wordpress Development (PHP, CSS, HTML og Rest API)
- Development af eget tema til virksomheden

HF HØJERE FORBERELDELSES EKSAMEN - VUC LYNGBY
Gymnasiel uddannelse bestående af valgfag som mediefag og psykologi.

2012 / 2013

GRAFISK DEISNGER BALLERUP/HERLEV PRODUKTIONSHØJSKOLE
Anvende de korrekte adobe programmer til den rigtige
opgave, grafisk design iform af logo, visitkort, julekort og
trykt materiale.

2011 / 2012

10. KLASSES CENTER EGESKOLEN 10. KLASSES CENTER
10. Klasse med valgfaget psykologi

2018

FREELANCE WEB DESIGNER WEDDINGSTORIES.DK
- Tilpasning af wordpress tema til virksomhedens behov
- Sikkerhed og HTTPS
- Frontend Udvikling

FRITIDSJOBS
2016 / 2017

BAGER EKSPEDIENT FØTEX LYNGBY
- Kasse ekspedition & kundeservice
- Varer opfyldning
- Rengøring

2015

EKSAMENS VAGT

VUC LYNGBY

- Tjekke for snyd under eksamen
- Samle mobiltelefoner ind
- Udlevere & tage i mod eksamens opgaver
- Forklare regler, tid til de studerende ved eksamen
- Dobbelttjekke alle papirer var lagt korrekt bringe til dem
kontoret.

KURSER & WORKSHOPS

KOMPETENCER & IT

2019

IT

BRYLLUPSFOTOGRAFERING FOTOWORKSHOP.DK
Fotografisk workshop der gav mig viden og kompetencer
til, at kunne fotografere et bryllup fra forberedelse til natmad samt reportage fotografering / stemningsbilleder.
- Lys teknik, naturligt lys & flashlys
- Kamera teknik
- Poseringer
- Forberedelse & planlægning (location, tidsstrukturering
m.m.)
- Kundehåndtering

2018

ERHVERVSPORTRÆTTER FOTOWORKSHOP.DK

2013

SERVICE MEDARBEJDER FAKTA SMØRUM

Fotografisk workshop der gav mig viden og kompetencer
til, at kunne fotografere erhvervsportrætter både i studie
og på location.

- Kasse ekspedition & kundeservice
- Vareropfyldning
- Rengøring

- Lys teknik, naturligt lys & flashlys
- Kamera teknik
- Poseringer

2011

- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe Lightroom CC & Classic
- Adobe InDesign
- Adobe XD
- Adobe Premire Pro & After Effects
- Office 365 (Word, Excel, Powerpoint & Outlook)
- DSLR Kamera & Mirrorless Kamera
- Studieflash / speedlite Flash

ANDRE KOMPETENCER
- Fotografering (Portræt, Erhverv, bryllup, gravid)
- Projektledelse / Planlægning
- Brugertesting / Brugerundersøgelser
- Prototyping
- Wireframing & Mockups
- Content Prouktion til sociale medier
- Billede behandling & retouch
- Grafisk Design (Logo, content, plakat, layout m.m.)
- Kundeservice

PAKKE PIGE / SERVICE FØTEX LAUTRUPPARKEN BALLERUP

SPROG

- Hjælpe folk med at pakke deres varer ved kassen
- Veksling af penge mellem kasse og kundeservice
- Kundeservice spørgsmål
- Ombytning af varer der var gået i stykker ved kassen

Dansk: Modersmål
Engelsk: Skrive og tale forstående

PORTFOLIO & ONLINE CV
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facebook/photographybylouisejessen
https://github.com/Milwaukey
LinkedIn/louise-jessen-mmd
https://louisejessen.dk
https://photographybylouisejessen.dk

