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Profil
28-årig vestjyde med passion for digital 
markedsføring, content creation og 
fotografering. 
Det falder mig nemt at have overblik, hvilket 
gør, at jeg kan have mange bolde i luften, 
samtidigt med at arbejde fokuseret med hver 
enkelt opgave. Derudover kan jeg godt lide og 
er hurtig til at lære nye programmer.
Mit skarpe visuelle blik gør, at fotografering, 
fotoredigering og visuel kommunikation falder 
mig naturligt. Som person er jeg empatisk 
og tillidsvækkende, hvilket gør, at jeg er 
nem at samarbejde med. Det gør mig til en 
dygtig content creator, da jeg let kan forstå 
målgruppens behov.

SANDIE BOLUND LARSEN
MULTIMEDIEDESIGNER &  

PBA I DIGITAL KONCEPTUDVIKLING

Faglige kernekompetencer
Content Creation
Fotografering med spejlreflekskamera.
Fotoredigering i Adobe Lightroom.
Opretholde visuel stil gennem grafik og foto.

Grafisk desiGn
Skarpt visuelt øje. 
Grafik til sociale medier i Photoshop.
Opsætning af guides/manualer i InDesign.

Erhvervserfaring

Primære arbejdsopgaver
• Ansvar for opsætning og eksekvering af tilbudskampagner i eComm platform.
• Ansvar for koordinering med Data Management ift. prisnedsættelse i back-end. 
• Udvælgelse og opsætning af inspirationsbilleder på produktsider.
• Udarbejdelse af guides og manualer i InDesign.
• Koordinering og bestilling af POS materialer til 280 butikker. 
 
Udtalelse og reference kan sendes ved nærmere aftale.

linkedin.com/in/sandiebl/

diGital konCeptudviklinG
Website udvikling af design og teknik.
Strategisk definition af en visuel stil.
Se sammenhænge og skabe overblik.

koordinerinG oG planlæGninG
Planlægning og udvikling af indhold til SoMe. 
Koordinering af opgaver på tværs af teams.
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Marketingkoordinator
BoConcept A/S, Herning
2017 (okt.) – 2020 (Fritstillet til 1. nov.)

http://www.sandiebl.dk
http://linkedin.com/in/sandiebl/
https://www.instagram.com/sandiebl/
http://linkedin.com/in/sandiebl/
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Personlige kernekompetencer

Katalog Koordinator
BoConcept A/S, Herning
2017 (maj) - 2017 (jul.)

Primære opgaver
• Gennemlæsning af kataloger på diverse sprog.
• Koordinering af korrekturlæsning på sprogversioner med kollegaer i andre lande.
• Diverse ad hoc opgaver for marketingafdelingen. 

Øvrig erhvervserfaring

Portfolio Digitale Damer
I mit online portfolio, sandiebl.dk, kan du 
bl.a. se mine fotografier og de websites, 
jeg har opsat som freelancer. Samt grafisk 
materiale jeg har produceret for lokale 
foreninger.

Jeg er co-creator af bloggen  
digitaledamer.dk, hvor vi har fokus på at 
skabe et fællesskab af digitale damer, der 
har en passion for marketing og vil skabe en 
bæredygtig arbejdskultur.

Grafisk design praktikant og efterfølgende fuldtidsmedarbejder
The Army Painter
2015 (feb.) – 2015 (aug.)

Primære arbejdsopgaver
• Grafisk udarbejdelse af produktemballage og etiketter.
• Produktfotografering til emballage.

Marketing praktikant
Katos / Outmore
2016 (aug.) -2016 (okt.)

Primære arbejdsopgaver
• Ansvar for Outmores Instagram og tilhørende strategi.
• Udarbejdelse og opsætning af blogindlæg.
• Oprettelse af produkter i webshop inkl. tekstforfatning.

empatisk
Jeg kan let forstå en målgruppe og sætte mig 
ind i deres behov.  
Jeg har nemt ved at samarbejde med andre.

at se andre
Jeg er god til at se, hvad andres 
kernekompetencer er.

tillidsvækkende
Jeg er rolig og lyttende, hvilket skaber tillid i 
min interaktion og relation med andre.

enGaGeret
Mit engagement i opgaver bidrager til, at jeg 
arbejder stabilt og detaljeorienteret.

http://www.sandiebl.dk
https://www.instagram.com/sandiebl/
http://linkedin.com/in/sandiebl/
http://sandiebl.dk
http://digitaledamer.dk
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Digital Konceptudvikling // Liniefag – Digital Commerce
Erhvervsakademi Aarhus
2015 (aug.) – 2017 (jan.)

Udbytte
• Strategisk konceptudvikling af webshops og tilhørende digital markedsføring.
• Videreudvikling af websites, webshops og markedsføringsplaner.
• Strategisk udvikling af digitale reklame-, kommunikations- og designkoncepter.

Uddannelse

Fritid Software

Sprog

Udover projekter for lokale foreninger og 
Digitale Damer, så bruger jeg min fritid på 
fotografering og fotoredigering.  
Når det er sæson, går jeg til gymnastik.  
Det har jeg gjort siden, jeg var barn og jeg kan 
ikke undvære det! 

Som mange andre, er jeg et familiemenneske, 
og heldigvis bor jeg i samme by som mine 
forældre og bror. Derfor ser jeg dem flere 
gange om ugen.  

Hvis jeg ikke har gang i nogle af de 
ovenstående ting, kan du nok finde mig på 
sofaen med en god bog.

Lightroom - Superbruger
InDesign - Erfaren
Photoshop - Erfaren  
Premiere Pro - Kendskab
Sociale medier - Erfarn
Google Analytics - Kendskab 
Later - Superbruger
WordPress - Erfaren
Microsoft Office pakken - Erfaren

Kommunikation & IT
HTX Skjern 
2009 (aug.) – 2012 (juni)

Udbytte
• Grundlæggende viden om grafisk design og kommunikation gennem farveteori, 
billedkomposition og målgruppesegmentering.

Multimediedesign // Liniefag – Kreativ Reklame
Erhvervsakademi Aarhus
2013 (aug.) – 2015 (juni)

Udbytte
• Udvikling af digital kommunikation og interaktivt design med tilhørende brugertests.
• Viden om design, layout, programmering og digital markedsføring.
• Viden om kommunikationsstrategier og virksomhedsorganisation.

Dansk 
Modersmål: Flydende 
skriftligt og mundtligt.

Engelsk 
Flydende skriftligt og 
mundtligt.

MINE VÆRDIER
BALANCE. BEVIDSTHED. LOYALITET. ÆRLIGHED. KREATIVITET.

https://www.instagram.com/sandiebl/
http://linkedin.com/in/sandiebl/

