Marie
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WEB, GRAFISK OG INTERAKSJONS DESIGNER

Portefølge finner en på mjedesign.net

Hei!
Mitt navn er Marie Thoresen, 27 år og kommer fra Larvik. Helt siden jeg var ung har
jeg hatt en spesiell interesse for webutvikling og startet tidlig med dette. Jeg er
utdannet innen multimedie og interaksjonsdesign med spesialisering innenfor web
utvikling og grafisk design. Jeg er løsningsorientert, kreativ og gjør allitd mitt beste
for å skape et tidsriktig og brukervennlig design.
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TEKNISKE FERDIGHETER
PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
INDESIGN

UTDANNING
MASTER
INTERAKSJONSDESIGN
2018-2020

UNIVERISTY OF
QUEENSLAND

Gjennom denne utdannelsen har jeg fått ytteligere
kunnskap innen multimedia, men også human-computer
interaction (HCI). Den har også lært meg hvordan forstå
relasjonen mellom brukere og systemer og å utvikle design basert på dette.

Queensland - Australia

BACHELOR
MULTIMEDIETEKNOLOGI
OG DESIGN
2014-2017

UNIVERSITETET I
AGDER

Denne utdannelsen gav bred kunnskap innen mange
former for multimedia, blant annet fotografi, video og lyd
produksjon og redigering, 3D animasjon, apputvikling,
grafisk design og web design.

Aust-agder - Norge

PREMIER
AFTER EFFECTS
XD

GRAFISK DESIGN
2012- 2013

JELØY FOLKEHØYSKOLE
HTML

Etter vgs studerte jeg grafisk design på folkehøyskole. Her
lærte vi i tillegg til grafisk design også 3D modelering og
animasjon. Lærte også mye om fotografi.

Vestfold- Norge

CSS
JAVASCRIPT
JQUERY
PHP
MYSQL

STUDIEKOMPETANSE
MUSIKK, DANS OG DRAMA
2009-2012

THOR HEYERDAHL VGS
Vestfold- Norge

Studerte musikk på musikk, dans og dramalinja ved Thor
Heyerdahl videregående skole. Utdannelsen gav generell studiekompentase samt musikkundervisning med
fordypelse i sang og andre instrumenter. Dette gav god
kreativ læring og hvordan samarbeide med andre.
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SPRÅK
MORSMÅL
FLYTENDE

NORSK

ENGELSK

ERFARING
MJEDESIGN
GRUNNLEGGER
2015-2020

FERDIGHETER
Kreativitet
Grafisk Design
Web utvikling
Lederskap

Aust-Agder - Norge

CARLINGS
MEDARBEIDER

Jeg opprettet eget foretak under studiene for å kunne jobbe frilans
på siden. Har gjort oppdrag for forskjellige firmaer hvor webløsninger og grafiske profiler har vært hoved oppgavene. I tillegg har
jeg også laget andre grafiske elementer slik som flyers, kort og
brosjyrer.

Var ansvarlig for kunderservice og salg av produkter

2012-2013
Vestfold - Norge

HCI

VERV
VARA ELEVRÅDSREPRESENTANT
Universitetet i Agder 2016
GRAFISK DESIGNER FOR SIA
Universitetet i Agder 2016

TELIA
MEDARBEIDER
2011-2012

Arbeidsoppgavene besto av kundeservice med salg av mobil telefoner og abonement, samt utstyr og andre tjenester.

Vestfold - Norge
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