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PROFIL

UDDANNELSE

Jeg har specialiseret mig i strategisk- design og
kommunikation. Jeg har veludviklet digitale kompetencer
og ser et stort potentiale i digitalisering og dataanalyse,
kombineret med kreativitet som vejen frem mod bedre
strategiske beslutninger. Jeg har generelt ja hatten på og ser
udfordringer frem for problemer. Jeg er videbegærlig og følger
med i udviklingen inden for kommunikationsfeltet, og

Cand.comm: 2013-2016
Kandidat i Kommunikation
Roskilde Universitet
Bachelor of science: 2010-2013
Bachelor i kommunikation og informatik

orienterer mig generelt inden for nye trends.

Roskilde Universitet
STX: 2006-2009

MINE SPECIALITETER

Matematisk linje

Strategisk
kommunikation

Big data / Data
analyse

Film/video
Produktion

og udvikling

Grafisk design

Branding

Himmelev Gymnasium

Web design

UDVALGTE KURSER OG RAPPORTER
Projekter
Big data og datadrevet beslutningsstøtte i
kommunikationsstrategisk sammenhænge

EVNER

Design af mobilapplikation gennem
participatory design

Værktøjer

Viden

PHOTOSHOP

HTML5

ILLUSTRATOR

CSS3

INDESIGN

PHP

VIDEO

USABILITY

WORDPRES

MOTION GRAPHICS

CINEMA 4D

3D GRAFIK

OFFICE

SOCIALE MEDIER

NODE XL

ANALYSE

Branding af Jarlsberg Ost i Danmark
Design og udvikling af website til en ny
alkoholfri bar i København
Kurser
Relations Kommunikation og branding.
Intern organisationskommunikation
Strategisk organisationskommunikation
Sociale medier

SPROG

Retorik

Dansk

Engelsk

Svensk/Norsk

Tysk

100%

90%

55%

24%

Visuel kommunikation
Informationsteknologi og web-udvikling
Online kommunikation

ERFARING

INFO
Fødselsdato:

27-08-1990

Civilstatus:

Samboende

Jeg arbejdede med produktion af reklamevideo,

Nationalitet:

Dansk

animationer, jeg sammensatte deres markedsføring-

Kørekort:

Ja

Praktik - MediaCom Mobile: 2015

splan og lavede en tilhørende hjemmeside. Derudover
producerede jeg en app der skulle støtte deres interne

FREMHÆVEDE PROJEKTER

og eksterne kommunikation.
Studentermedhjælper - Roskilde Universitet: 2014-2015
Jeg opdaterede deres hjemmeside og formulerede
indholdet, så det var let forståeligt og henvendte sig til
målgruppen. Der udover laver jeg SEO og design.
Simple Pix Kommunikaitonsforening: 2014-2016
Sammen med syv samarbejdspartnere har jeg lavet
kommunikationsmateriale for blandt andet årsfesten på

Udvikling og design af app for écart Ski tours

RUC og Københavns karneval.

i Appmachine.

Roskilde Universitetesradio: 2012-2016
Jeg var med til at starte RU Radio i 2012, og har sidet i
bestyreslsen ind til 2016. Her har jeg stået for
erhvervning af nye redaktionsgrupper og udarbejdelse af
kommunikationsmateriale, og så har jeg lavet radioens
hjemmeside. ruradio.dk
Freelance - Ideal Pixel: 2012 - Nu
Gennem min virkosmhed har jeg arbejdet med grafisk
design, film, webdesign, animationer og skriftlig
kommunikaitonsmateriale. idealpixel.dk

Produktion af reklamefilm for MediaComs
iReception. Tilrettelagt og produceret på 4
timer.

Promoter - Gorm Larsen Nordic: 2011-2013
Jeg stod for promovering af HP’s produkter.
Herigennem har jeg lært at tale i øjenhøjde med folk og
formidle budskaber til en bred målgruppe.

Animation lavet for Néstles interne

FRITID OG INTERESSER

kommunikaion.

En stor del af min tid går med at realisere nye idéer og
koncepter. Få af dem bliver til noget, men den viden jeg opnår,

Hjemmeside hvor 2500 besøende om måne-

tager jeg med videre til det næste projekt. Derudover er jeg

den beregner deres vægtede gennemsnit.

passioneret guitarist, snowboarder, wakeboarder og så flirter
jeg lidt med kitesurfing.

Mit portfolie kan findes her:
chrintz.dk/portfolio-2/

