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GRAFISK DESIGNER

SANDRA LARSEN

FAGLIGT

Kreativ, dygtig og struktureret grafisk designer med 12 års erfaring i rygsækken. Jeg er selvstændig, effek- 
tiv og meget produktiv – og trives bl.a. godt i rollen som ansvarlig for de overordnede visuelle linjer. Jeg 
ytrer mine meninger og kommer med konstruktiv kritik. Jeg er nem at arbejde sammen med og er udpræget 
teamplayer, der gerne giver modspil for det fælles bedste resultat. Jeg har gode sociale og kommunikative 
egenskaber – og stræber efter at søge nye udfordringer og hele tiden være åben for udvikling.

I dagligdagen har jeg primært fokus på grafik, detaljen og det visuelle. Samtidig er jeg god til at holde over-
blikket og påtage mig ansvar: Jeg tager stor del i det mere strategiske arbejde omkring branding/visuel 
identitet, budskaber, web, SoMe og content strategi samt kampagne-/medieplanlægning - uanset om det er 
i form af sparring, eller hvor jeg selv står som tovholder.

Teknisk har jeg det kulsorte bælte i Adobes grafiske programmer, og med en god teknisk forståelse er jeg 
hurtig til at sætte mig ind i nye programmer og systemer, hvilket også giver mig en grundlæggende god 
forståelse i dialog med softwareudviklere og andre it-kyndige.

Jeg er vant til at have rigtig mange bolde i luften af gangen – og kan med struktureret tilgang til mine op-
gaver og projekter overskue og priotere deadlines og hurtige skift i forhold til andres ønsker. Jeg er udadvent 
og koncentreret, og sætter stor pris på sparring og et åbent og uformelt arbejdsmiljø.

PERSONLIGT

Jeg er eksilsjællænder i Aarhus, man kan høre det på dialekten – stadig...! Jeg er ikke københavner, nej – men 
født (‘83) og opvokset på Sjælland. Efter gymnasiet tog jeg bus nr. 888 til Aalborg, hvor jeg spenderede 10 
festlige år i Gaden, på studiet og kickstartede min grafiske levesti.

For tre år siden flyttede jeg med min kæreste Marianne, der er softwareudvikler, til skønne Aarhus – og nu 
er vi rykket helt ud til idyliske Skovby nær Aarhus med dejlig højt til himlen. Vi har ingen børn, men vi har 
Noah, der en lille hund med lange ben. Når jeg ikke sidder foran skærmen, er jeg bl.a. vild med en koncerter 
i godt selskab, at krydre og langtidsstege et lækkert stykke kød, at tvinge Endomondo ud på en frisk løbetur 
og smide benene op og nyde en Olsen-Banden-film.

OM MIG
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2013 -

GRAFISK DESIGNER OG ART DIRECTOR
Stena Line A/S, Frederikshavn

Jeg er ansat som grafisk designer og Art Director hos Stena Line, der er et færgerederi.
Som den ansvarlige for det visuelle udtryk i Stena Lines alsidige markedsføring har jeg gennem de sidste fire 
år arbejdet med utallige aspekter inden for kommerciel kommunikation – både offline og ikke mindst online.

Mine ansvarsområder har bl.a. spændt lige fra alt grafisk indhold til og strategisk fundament bag Stena Lines 
omfattende hjemmeside, display- og retargeting-webbannere, grafik til infoskærme, 100-siders kataloger, 
grafik til og opsætning af nyhedsbreve, annoncer, messemateriale, outdoor og tryksager – til konceptansvar 
for og udarbejdelse af grafik og storyboard til TV-reklamespots og video. Jeg er ansvarlig for fotografering i 
Danmark og har flere gange været i Sverige og Norge for at fotografere flere af Stena Lines feriedestinationer.

I samarbejde med bl.a. den onlineansvarlige og en tekstforfatter har jeg udarbejdet den overordnede vision for 
Stena Line Danmarks markedsføring, og jeg haft det komplette ansvar for udviklingen af de visuelle koncepter 
i Stena Lines kommunikation – hele vejen rundt. Jeg har overordnet arbejdet inden for en international brand-
guide, og er ansvarlig for udvikling og tilpasning til det danske marked og dets segmenterede målgrupper. 

2009 - 2013

GRAFIKER
Stena Line A/S, Frederikshavn

Jeg har været ansat som grafiker hos Stena Line, der er et færgerederi. Mine ansvarsområder spændte fra alt 
grafisk indhold til Stena Lines omfattende hjemmeside, display-webbannere, sæsonkataloger, grafik til nyheds-
breve, annoncer, messemateriale, outdoor og tryksager. 

Materialet blev produceret efter international brandguide.

2008 - 2009

GRAFIKER
Thy Medie, Hastholm

Hos reklamebureaet Thy Medie var jeg ansat som grafiker. Mine hovedopgaverne var primært logodesign, 
udarbejdelse af visuelle identiteter og design og produktion af plakater, f lyers, webbannere samt annoncer.

Jeg var yderligere med til at nyopstarte avisen ‘Ugeavisen Thy’, der blev omdelt i hele Thy og på Mors. Her var 
jeg ansvarlig for det endelige design af avisen – samt udvikling af templates til alle avisens sektioner. Jeg har 
stået for opsætning af artikler, udarbejdet annoncer og stået for billedbehandling.

2007 - 2008

GRAFIKER OG FOTOGRAF
Wadmann Grafisk, Thisted

Jeg har været ansat hos Wadmann Grafisk – trykkeri med reklamebureau. Mine hovedopgaver var primært 
design og produktion af brochurer, bøger, f lyers og andre tryksager. Senere fik jeg opgaver med logodesign og 
udarbejdelse af visuelle identiteter – og var ansvarlig for udarbejdelse af ny visuel indentitet til firmaet selv.

CV

ERFARING

SE PORTFOLIO PÅ : FEDSTREG.DK

http://fedstreg.dk


2017

SOL OG STRAND, SOMMERHUSUDLEJNING
Tryksager og redesign

For at skabe større kendskab og få f lere sommerhuse i stald har jeg i samarbejde med det landsdækkende  
sommerhusudlejningsbureau Sol og Strand udarbejdet en detaljeret guide til personer, der overvejer at købe 
sommerhus og overvejer udlejning. Jeg har været ansvarlig for design og produktion af den 20-siders guide.

2016

WEBAPOTEKET
Designskabeloner, annoncer og grafiske elementer til hjemmeside og nyhedsbreve.

Jeg har produceret webbannere, billeder og grafiske elementer til Webapotekets hjemmeside og nyhedsbreve. 
Jeg har udarbejdet designmanual og templates udfra grafiske fikspunkter, således at den marketingsansvarlige 
selv kan producere yderligere materiale efterfølgende.

2015 - 2017

HUDPLEJEKLINIKKEN B·UNIQUE 
Logo, visuel identitet, hjemmesidedesign, fotografering, SoMe og tryksager. 

Jeg har skabt den visuelle retning udfra kundens ideer og visioner for hudplejeklinikken B·UNIQUE. Fra bund-
en har jeg opbygget strukturen på hjemmesiden med vægt på brugervenlighed – og har i tæt dialog med ud-
vikleren implementeret den grafiske linje for hjemmesiden. Derudover har jeg udarbejdet tryksager i samme 
grafiske stil, bl.a. brochure, visitkort og gavekort. Jeg har hjulpet med brandingstrategi til Facebook og Insta-
gram – og har taget profil-, produkt- og miljøbilleder – til brug i markedsføringen hele vejen rundt.

2016

KOM I HUS
Logo, visuel identitet, hjemmesidedesign og brevpapir.

Jeg har skabt den visuelle retning udfra kundens ideer og visioner for de nyopstartede boligrådgivere, Kom i 
hus. Jeg har udarbejdet det visuelle koncept til hjemmesiden – og har overleveret detaljeret design til ekstern 
udvikler, der har kunnet implementere designet præcist som det er tænkt. Jeg har udarbejdet mini design- 
manual, så kunden selv kan gå videre med markedsføringen, mens det oprindelige design bibeholdes i fremtidig 
kommunikation fra virksomheden.

2015

BETTERPEOPLE 
Logo, visuel identitet, hjemmesidedesign, fotografering, tryksager og designmanual.

Jeg har skabt den visuelle retning ud fra kundens ideer og visioner for det nyopstartede rekrutteringsbureau, 
betterpeople. Fra bunden har jeg opbygget strukturen på hjemmesiden med vægt på brugervenlighed for de 
forskellige typer brugere, der skal benytte sitet. 

Jeg har udarbejdet det visuelle koncept – og har i tæt dialog med udvikleren implementeret den grafiske linje 
for hjemmesiden, så alt spiller sammen med resten af firmaets identitet. Jeg har efterfølgende videreudviklet på 
hjemmesidens design, efterhånden som flere behov fra kunden er dukket op. Jeg har derudover taget profil- og 
miljøbilleder til brug på hjemmesiden og i anden markedsføing
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REFERENCER

SKILLS

*Umbraco, Wordpress og Sitecore.

CHRISTIAN HAUGAARD BRIX
Online Sales Coordinator, Stena Line

Kollega, Stena Line

Kontakt mig for kontaktoplysninger til referencer

THOMAS CHRISTIANSEN
Sales & Marketing Director, Sol og Strand

Tidligere Sales & Market Manager, Stena Line

Kontakt mig for kontaktoplysninger til referencer
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98%

Photoshop

95%

Branding

95%

InDesign

100%

Kreativitet

80%

Illustrator

90%

Fotografering

70%

CMS *

80%

SoMe
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CHRISTIAN HAUGAARD BRIX
Online Sales Coordinator, Stena Line

Jeg har haft den store fornøjelse af arbejde sammen med Sandra i 3+ år i Stena Line Danmark. Med Sandra får 
du en VIRKELIG dygtig og kreativ grafiker / art director. Jeg har ikke stødt på mange grafikere af den kaliber. 
Når du dertil lægger den effektivitet og produktivitet, som Sandra lægger for dagen, så kan jeg ærligt sige, at 
jeg ikke har mødt nogen, der kan hamle op med Sandra før - og her snakker vi altså ikke et “sådan lidt større 
output end normalen”, men at resultater kommer med en imponerende hastighed - i en sådan grad at eksterne 
samarbejdspartnere også imponeres og kommenterer på det.

Dertil kommer at Sandra har en stor indsigt i det rent strategiske/planlægningsmæssige - med kvalificerede 
inputs eller egen styring af marketingsplaner fra idé til eksekvering - så har du en helt unik pakke, som du meget 
sjældent vil se lige! Ovenikøbet er Sandra vellidt og med til at hæve humøret hvor end hun kommer. 

Alt i alt kan og vil jeg derfor give Sandra mine varmeste og højeste anbefalinger!

TRINE LØVGREN PERSSON
CEO, webapoteket

Vi har været glade for Sandras hjælp til at udfærdige designskabeloner og grafiske elementer til vores websites. 
Sandra har god fornemmelse for, hvad vi vil have. Hun fanger hurtigt den stil og tone, vi ønsker og bidrager 
gerne med sin generelle viden på området. På den måde bliver resultatet ofte lidt anderledes end vi oprindelig 
havde tænkt, men også en tand bedre.

RIKKE TONI LARSEN
Indehaver, hudplejeklinikken B·UNIQUE

Vi vil til enhver tid anbefale Sandra til alle former for grafisk arbejde. 
Hun har en fantastisk evne til at forstå, hvad man vil have ud fra ganske få stikord /ønsker. 
Hun er kreativ, tålmodig og samtidig god til at forklare hvad der virker og ikke virker! Det har været et meget 
behageligt samarbejde og vi vil bestemt bruge Sandra igen, næste gang vi har brug for grafisk assistance.
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KURSER

UDDANNELSER

2006

DESIGNTEKNOLOG AK  |   MED SPECIALE INDEN FOR DET GRAFISKE OMRÅDE
Nordjyllands Erhvervsakademi

2003

MEDIEHØJSKOLEN
Esbjerg

2001

MATEMATISK STUDENTEREKSAMEN
Odsherreds Gymnasium

Jeg behersker dansk såvel som engelsk på et højt niveau i både tale og skrift. Jeg forstår svensk og norsk.

2017

ADOBE ILLUSTRATOR – VISUEL VÆRKTØJSKASSE
SoftWorld, Aarhus 

2016

UX-DESIGN
SoftWorld, Aarhus

2015

ADOBE PHOTOSHOP - DIGITAL DESIGN, EXPERT
SoftWorld, Aarhus

2014

ADOBE EDGE ANIMATE
SoftWorld, Aarhus

2014

PHOTOSHOP KREATIVITET
SoftWorld, Aarhus

SPROG
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