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UDDANNELSE

ERFARING

2018 - 2020

2020-2020

2019 - 2019

2017 - 2019

2018 - 2018

Digital Konceptudvikler PBA

GO:WORK

Tønder Festival

Plaza ure og smykker

Acupunctureshop

- Udvikle digitale koncepter på tværs af
medier og platforme
- Brugeroplevelse,
- Brugerdesign (UX)
- Digital kommunikation
- Biometriske værktøjer
- SEO
- Projektledelse (SCRUM)

Eksamensvagt:
- Observere og servicere
de studerende ved
skriftlige- og mundtlige
eksaminer.
- Klargøre og afvikle
skriftlige eksaminer
i samarbejde med
de andre vagter og
koordinatorer.

- Projektledelse
- Gymnasieturné
- Youngmade
- Håndværker og
Handelstands
arrangement
- Frivilligledelse
- Administrativ ledelse
- Ledelse af
festivalafvikling
- Event ud og afvikling
- Festivalarmbånd
- Informationsfoldere
- Invitationer
- Grafiske adhoc opgaver
- Publikums betjening

Grafiskmateriale
- Avisannoncer
- Foldere
- Ønskelister
- Rabatkuponer
- Kundebetjening og
vejledning
- Ansvaret for åben og luk
- Ansvar for oplæring
- Varemodtagelse

Grafisk Materiale:
- Messerbrochurer (B2B)
- Banner (B2B)
- Produktbilleder
- Søsætning af Webshop
- Produktvideoer
- Opdatering af website

2017 - 2017

2015 - 2016

2015 - 2016

2012 - 2015

Moment

Circle K

Pioner Bar

Eurospar

Eksamensvagt:
- Observere og servicere
de studerende ved
skriftlige- og mundtlige
eksaminer.
- Klargøre og afvikle
skriftlige eksaminer
i samarbejde med
de andre vagter og
koordinatorer.

- Ansvaret for åben og luk - Garderobepige
- Varemodtagelse
- Bartender
- Oplæring af nye
medarbejder

2016 - 2018

Multimediedesigner AK
- Kommunikation
- Design
- Video
- Interaktion
- Innovation og forretningsudvikling
- Markedsføring
- Webdesign
- Produktudvikling
2015 - 2015

EUD Merkantil
- Detail og handel
- Erhvervsøkonomi C
- IT C
- Afsætning C

KOMPETENCER
Dansk
Engelsk
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Adobe XD
CSS
E-Commerce
Google Analytics

Webdesign
Projektledelse
Officepakken
Scrum
SEO
Markedføring
SoMe
Wordpress
Biometriske værktøjer

KURSER
Lederkursus 2015
Første hjælp 2017
Google Succes Online 2020

Louis Poulsen:
- Sortering af lamper
og delkomponenter i
montagen

- Kioskansvarlig
- Ansvaret for åben og luk
- Varemodtagelse
- Oplæring af nye
medarbejder
- Ansvar for hele butikken

HVEM ER JEG?
Ambitiøs, udadvendt
imødekommende person,
der altid er klar til at
tage udfordringer op.
Servicefaget har styrket mig i
at have en stor tålmodighed.
Jeg tager altid tingene
med et smil. Arbejder godt
selvstændigt, men fungere
også godt i grupper og
teams. Er meget social af
natur og tilbringer en del
tid med venner og familie.
Derudover elsker jeg at
være kreativ med alt fra
madlavning, til gør-det-selv
projekter.

ANBEFALINGER
Bert Schultz
74 72 46 10

Dittes store faglighed, hendes ro
og positive væremåde har givet
kontoret et løft og været til stor
hjælp. Ditte har løst opgaverne
til alles tilfredshed og jeg kan
således give Ditte mine allerbedste
anbefalinger.
September 2019
Simon Jepsen
76 94 08 77

Hun udviser stort gå-på-mod og har
været yderst arbejdsom. Hun har
haft positiv indstilling til de opgaver
hun har fået tildelt, og hun har løst
dem meget tilfredsstillende – ofte
hurtigere end forventet.

FRIVILLIGT ARBEJDE
2015 -

2015 - 2015

2010 - 2011

Tønder Festivalen

Humor mod Aids

Gymnastik Forening

- Leder siden 2015
- Ansvaret for 70 		
frivilligemedarbejder
- Koordinering af events
- Tilrettelæggelse
- Afvikling

- Kundekontakt
- Formidling af kampagne
- Afvikling af
arrangementer

- Hjælpetræner
- Vejledning
- Overblik
- Ansvar

Lyst til at læse mere?
Tjek min hjemmeside
www.dittekynde.dk/portfolio eller LinkedIN

Marts 2018

Kennet Jensen

Hun var god til at bevare overblikket
og smilet, og se sig ud af
udfordringer, for derefter hurtigt at
komme videre.
April 2017
Laust Mensel

30 55 43 21

Ditte er altid på forkant med
situationen og er udover at være
skarp og struktureret, utrolig rar og
omgængelig og ikke mindst social
på den gode måde.
Februar 2016

