Nikolaj With Lauritsen
Grafiker & Full Stack udvikler
Som uddannet mediegrafiker og webudvikler, er der garanti for kreativitet, teknisk
viden, og ikke mindst, en sult for at suge viden til sig. Jeg er en person som elsker
at arbejde med alt inden for den digitale og trykte verden, hvor jeg specialisere mig
selv, indenfor disse tre hovedområder:
Grafisk arbejde • Web udvikling • IT-support

Erhvervserfaring
Faglige

Mediegrafiker & Full Stack udvikler
Grafisk Produktion Odense • Elev fra nov. 2016 – okt. 2020 • Ansat fra okt. 2020 – nu

DESIGN
Identitetsdesign
Tidsskrifter
Div. tryksager

Layout af tidsskrifter som Fødevarermagasinet, Kaskelot og fagblade.
Layout af diverse tryksager og reklameartikler som flyers, roll-ups, foldere, storformat, T-shirts,
selvklæbende materialer m.m.
Prepress &. DTP - samt produktion af tryksager som f.eks: Visitkort, klistermærker, roll-ups, storformat, covers, tryk på tekstil, m.m.

UI/UX design

Arbejde med både store og små hjemmesider, alt fra webshops, til mindre websites.
CMS systemer: Joomla, Wordpress og Dynamicweb.

Motion Graphics

Opbygning af skræddersyet funktioner til hjemmesider, som f.eks:

WEBUDVIKLING

•
•
•

Wordpress
Woocommerce

Online take-away løsning
Automatisk print når ordre kommer ind
Online designer af tryksager

Kundekontakt i forbindelse med korrektur og support over telefon.

Joomla

Appudvikler

Dynamicweb

E-mergency (nu E.G) • 2016 - tidsbegrænset

SEO

Web applikation udvikling via Javascript, HTML, CSS. Udarbejde kalender system. Hjælp fra
Handlebars.js og moment.js.

HTML & CSS
PHP

Webudvikler

Ajax & JSON

Commercialgroup • 2016 - tidsbegrænset

Javascript/jQuery

Lavet web-løsninger udfra et webdesign, være i kontakt med kunden og udarbejde diverse rettelser. Udvikling af hjemmesider via Wordpress og Joomla. Opgave organisering via Trello

MySQL

Webudvikler
PROGRAMMER OG SYSTEMER
InDesign

Marketing Manager • 2015 - tidsbegrænset
Udvikling af hjemmesider via wordpress, gennemgå plugins for team, nyhedsbreve opsætning

Illustrator
Photoshop

Uddannelser

After Effects

Mediegrafiker

Premiere Pro

Syddansk Erhvervskole, elev hos Grafisk Produktion Odense • jan. 2017 – sep. 2020

NetBeans IDE

Arbejdet med grafisk design, typografi og ombrydning, billedebehandling, og produktionsforståelse.
Adobe programmer som: inDesign, illustrator, Photoshop, After Effects og Premiere Pro.

Windows

Opnået kompetencer inden for:

MacOS

•
•
•

Personlige kompetencer
SPROG
Dansk
Modersmål – skrift og tale

Engelsk
Forhandlingsniveau – også med hensyn til IT
fagligt – skrift og tale

Tysk
Normal brugerniveau – skrift og tale

Japansk

Layout både online og offline
Idégenering og designprocesser
Kampagnestrategier

Elev ved Grafisk Produktion Odense

Multimedia/Digital media (grundforløb)
Syddansk Erhvervskole • 2015 – 2016
Arbejdet med 3D modellering og 3D animation via Autodesk Maya. Video redigering i After Effects
og Premiere Pro. Motion Graphics / animationer i After Effects, og webudvikling via WordPress.
Opnået kompetencer inden for:
•
•
•

3D animering og modellering
Motiongraphics og animationsudvikling
Viden inden for komprimering af filformater

Turistniveau – tale

Webudvikler
PERSONLIGE OPLYSNINGER

Syddansk Erhvervskole • 2013 – 2015

Fødselsdato

Udviklet hjemmesider fra bunden, opsat databaser i MySQL. Udført kommunikation mellem hjemmesider og servere. Arbejdet med håndtering af dataer fra API’er, XML, RSS-feed. Arbejdet med
navigationsdesign, og teori bag web-design. Arbejdet med Webshop systemer som WooCommerce og OpenCart, samt opbygge webshops fra bunden.

29. april 1996

Kørekort
Ja, kørekort B
Dianavænget 34 st, 5250 Odense SV
+45 27 50 28 09 · nikolajl@live.dk
www.nikolajlauritsen.dk
(under udvikling)

Opnået kompetencer inden for:
•
•
•

HTML, CSS, PHP, JavaScript, jSon og AJAX
Database opsætning, MySQL og SEO
Responsive udvikling, Webshops og CMS systemer (Wordpress og Joomla f.eks.)

