
D I G I T A L  D E S I G N E R

Jeg er 26 år og bosat i Købehavn og er uddannet Digital Konceptudvikler. I løbet af mine år som 

Digital Designer har jeg opbygget en stærk portefølje, der viser min evne til at skabe professionelle 

designs til web og sociale medier og print. Jeg har en stærk forståelse af Wordpress og Elementor 

Pro, og ved, hvordan man udnytter dets mange muligheder til at skabe professionelle og 

brugervenlige hjemmesider. Samtidig er jeg lærenem og altid åben for at lære nye CMS-systemer 

at kende. Derudover har jeg erfaring med UX og UI og har en god forståelse af markedsføring og 

branding, hvilket gør mig i stand til at designe løsninger, der engagerer og vejleder brugerne samt 

understøtter kundernes målsætninger og strategier.

MEI FRIIS RASMUSSEN

E R H V E R V S E R F A R I N G

Head of digital design

PK Medier København S Juli 2022 - Februar 2023

Som Head Of Digital Design blev jeg ansvarlig overfor vores to digitale 
studentermedhjælper og vores anden Digitale Designer. Udover de tidligere nævnte 
arbejdsopgaver, som digital designer, havde jeg yderligere mere fokus på 
projektkoordinering, både internt i teamet og eksternt med kunder. Herudover blev jeg 
også ansvarlig for rekruttering af nye medarbejder til teamet.



Arbejdsopgaver: 


Projektkoordinering - både internt og eksternt 

Ansvarlig for rekruttering af nye medarbejder til det digitale team

Digital designer

PK Medier København S Juni 2021 - Juli 2022

Som digital designer hos PK Medier har jeg siddet med en bred vifte af arbejdsopgaver, 
inden for både webdesign og grafisk design. Mine primære arbejdsopgaver har været 
at være grafisk udvikling og teknisk implementering af websites for vores kunder.



Arbejdsopgaver: 


Design, udvikling og implementering websites i Wordpress

Teknisk ansvarlig og lead på hosting og rykning af hjemmesider

Udarbejdelse af grafikker til hhv. sociale medier og print

Udvikling og optimering af visuelle identiteter

Udarbejdelse af animationer til annoncering, content og web

DIGITAL DESIGN PRAKTIKANT 

GrønRejs Frederiksberg  Aug. 2020 - Okt. 2020

Som praktikant hos GrønRejs var min primære arbejdsopgave, at udarbejde, definere 
og kreerer den visuelle stil og tone for GrønRejs. Gennem dette praktikforløb fik jeg 
særlig styrket mine kompetencer indenfor idégenering og konceptudvikling. 



Arbejdsopgaver: 


Udvikling og implementering af GrønRejs nye hjemmeside 

Opsætning / grafiskarbejde af markedsføringsmaterialer

Design og opsætning af brochurer/flyers af de forskellige rejser/rejsekoncepter

Design og opsætning af templates i Mailchimp til vores nyhedsbrev

DIGITAL STUDENTERMEDHJÆLPER 

Fiskeristyrelsen København V Maj 2019 - Aug. 2020

Som studentermedhjælper i Fiskeristyrelsens kommunikationsafdeling fik jeg særlig 
erfaring med at skulle tænke kreativt i en politisk styret organisation. 



Arbejdsopgaver: 


Vedligeholdelse af Fiskeristyrelsens hjemmeside og intranet 

Vedligeholdelse af Fiskeristyrelsens LinkedInprofil 

Grafiske opsætning af materialer 

WEBDESIGN PRAKTIKANT 

Crunch IVS København K / Herlev Jan. 2019 - April 2019

Som praktikant hos Crunch udviklede jeg særligt mine færdigheder indenfor 
webdesign. Samtidig fik jeg også erfaring med at være i direkte dialog med 
virksomhedens klienter. 



Arbejdsopgaver: 


Udvikling af hjemmesider i Wordpress (brug af pagebuilderen DIVI)  

Grafiske arbejdsopgaver såsom logo- og ikondesign 

Opsætning af vejledningsguides til klienter

K O N T A K T  M I G

+45 20 78 61 82 

meifriis@hotmail.com

Link til portfolio

Mei Friis Rasmussen

U D D A N N E L S E

DIGITAL KONCEPTUDVIKLING

Københavns Erhvervsakademi

2019 - 2021 

På denne uddannelse lærte jeg at 
udvikle og implementerer digitale 
koncepter og løsninger for 
virksomheder med behov indenfor 
handel, marketing, kommunikation 
og design. Vi blev undervist i at 
udvikle koncepter og løsninger, 
baseret på digitale 
virksomhedsmodeller og kreativ 
idéudviking.

MULTIMEDIEDESIGNER

Københavns Erhvervsakademi

2017 - 2019

Som studerende på 
multimedieuddan-

nelsen arbejdede jeg med alle 
niveauer inden for den digitale 
designproces. Gennem studiet har 
jeg opnået færdigheder inden for, 
webdesign, programmering, UX/UI, 
content produktion samt forretnings- 
og teknologiforståelse. 

ENGELSK A, SPANSK A, MAT B

Gammel Hellerup Gymnasium

2012-2015

9. KLASSES AFGANGSEKSAMEN

Niels Steensens Gymnasium 

2011-2012 

VÆRKTØJER

Wordpress

Elementor Pro

Figma 

Adobe InDesign

Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro

HTML/CSS

Adobe XD

Adobe Photoshop

Adobe Illutrator

WooCommerce

https://meifriis.com/
https://www.linkedin.com/in/mei-friis-rasmussen/

