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Sia von Bülow

RESUMÉ
Jeg er uddannet multimediedesigner på KEA og studerer pt en PBA i Digital Konceptudvikling. Det er
vigtigt for mig at være omhyggelig i mit arbejde, jeg overholder altid deadlines og jeg er grundig. Jeg kan
arbejde selvstændigt, og jeg er en teamplayer, der gerne sparrer med kollegerne. Jeg sætter mig hurtigt og
problemfrit ind i nye systemer og arbejdsmetoder, og jeg er god til at falde til på en arbejdsplads og spreder god energi omkring mig. Jeg kan tilbyde grundlæggende færdighedder i at arbejde med websites både
i CMS-systemet Wordpress og koding i HTML og CSS samt kendskab til Jquery, JavaScript og Json. Jeg
har ligeledes arbejdet med SoMe og SoMe strategi til Facebook og Instagram. Jeg har også arbejdet med
apps, animationer, video og projektarbejde med virksomheder, hvor jeg har arbejdet med analyseredskaber til at optimere brugeroplevelsen og effektiviseringer hos virksomhederne. Inden for offline medier
har jeg især erfaring med layout og opsætning af tryksager som bl.a magasiner, ugeblade, foldere og flyers, og jeg er rutineret i billedbehandling, grafisk produktion og i at klargøre filer til tryk.
ERHVERVSERFARING
2018 Praktik hos Huset KBH
✴✴ Grafisk arbejde både til trykte og digitale medier
✴✴ Opdatering af billeder til web
✴✴ Fotografering og billedbehandling
✴✴ Producering af content til SoMe
✴✴ Filme og redigering
✴✴ Klargøring til events og festivaler
✴✴ Ophængning og nedtagning af eventmateriale.
✴✴ Producering af præsentationsmateriale
2018 Wunderkind
✴✴ Layout af opslag til BT Metro, Berlingske og BT
✴✴ Billedbehandling: farvekorrigering og fritlægninger
2016- Praktik hos Regnestuen
2017 ✴✴ Webdesign i Sqaure Space
✴✴ Layout af præsentationer
✴✴ Rentegning af logo
✴✴ Billedbehandling: farvekorrigering
✴✴ Visitkort, stempel, prægning og klistermærker
2015 Praktik hos Aller Media
✴✴ Layout af opslag til Billed-Bladet, 7 Tv-Dage og Royal samt Ude og Hjemme, Familie Journal og Søndag
✴✴ Billedbehandling: farvekorrigering og fritlægninger
✴✴ Projektsamararbejde med redaktionens øvrige faggrupper, redigerende og journalister
✴✴ Opgavestyring i Page Planner

2015 Praktik hos It-works
✴✴ Design af logo
✴✴ Udvikling af apps i Appsmakerstore med fokus på brugervenlighed
✴✴ Design af kampagner for Appsmakerstore
2013 Praktik hos Prolog Reklamebureau
✴✴ Lavet forslag til emballage på forskellige sprog for Arla på papæske, pillowbag og etiket på dåse
✴✴ Opsætning af emballagen på et andet produkt
✴✴ Ombrydning på arabisk, spansk, engelsk og bangla – emballagerne skulle designes til et udenlandsk marked
2012 Praktik hos Dixen Design
✴✴ Redesign til artwork på HOFOR drikkevandsfontæne
✴✴ Rentegning af kortmateriale til HOFOR
✴✴ Opdatering og rentegning af plakater til medicinstudiet for København, Århus og Syddansk
Universitet
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ØVRIG BESKÆFTIGELSE
Servicemedarbejder i Parken (2015-)
Salgsassistent hos Fona
Servicemedarbejder på Bisbebjerg Hospital (2011-2014)
Pædagogmedhjælper i integrerede institutioner i Hillerød

UDDANNELSE
2017- ✴✴ Multimediedesigner
2019 ✴✴ Københavns Erhvervsakademi
2011- ✴✴ Mediegrafiker
2015 ✴✴ Københavns Tekniske Skole
2006- ✴✴ Student, Frederiksborg Gymnasium med engelsk og tysk på A-niveau samt mediefag og
2009
samfundsfag på B-niveau
2016
2016
2016
2016
2016

KURSER:
✴✴ Præsentationer i Prezi
✴✴ Brugervenlighed og Grafisk Design
✴✴ Shopworks – Illustrator
✴✴ Avanceret Illustrator – Tegning
✴✴ Avanceret produktion med InDesign
IT-KOMPETENCER
✴✴ Adobe CC (Photoshop, InDesign og Illustrator): rutineret bruger
✴✴ MS Office (Power Point, Excel og Word): rutineret bruger
✴✴ PC og Mac: rutineret bruger.
✴✴ Oplært i Page Planner (opgavestyrringssystem): basisbruger
SPROG:
✴✴ Dansk: modersmålsniveau
✴✴ Engelsk: højt niveau
✴✴ Svensk: samtaleniveau
FRITIDSINTERESSER
Jeg er en glad og udadvendt kvinde på 30 år. I min fritid spiller jeg tennis, og det gør mig glad at
synge i kor. Jeg elsker at rejse rundt i verden og synes det er spændende at opleve fremmede kulturer. Når jeg skal slappe af, kan jeg godt lide at læse bøger og se film. Musikoplevelser er noget jeg
sætter stor pris på, og jeg går ofte til koncerter. Min familie og venner betyder meget for mig.

Anbefaling af Sia von Bülow, november 2018
Sia von Bülow har som studerende ved KEA været i studiepraktik som en del af Huset-KBHs PR-team i 10 uger i
efteråret 2018
I sin praktikperiode har Sia lavet interviews, forslag til facebook posts og grafisk materiale som fx plakater og content
til sociale medier, samt taget billeder til diverse events. I den tid Sia har været i Huset, har hun desuden fået indblik i,
hvordan et kulturhus med frivillighed og samskabelse fungerer, og hvordan en kommunikationsstrategi i et kulturhus
kan varetages.
Sia er engageret, smilende og glad for at indgå i gruppearbejde. Sia udfører sine opgaver godt, hvis hun får en klar
beskrevet opgave og god vejledning undervejs. Det er en hjælp for Sia at forholde sig til en designmanual og
standardskabeloner, og jeg er sikker på, at Sia kan udvikle sig som grafisk designer, hvis hun får trygge og klare
rammer.
Vi har været glade for at have Sia med på holdet.
Christina Lykkegaard
Head of Public Relations
Huset-KBH

HUSET-KBH – Rådhusstræde 13, 1466 KBH K
huset-kbh.dk - +45 21 51 21 51

København d. 21. april 2016
Til rette vedkommende,
Mediegrafiker Sia Maria Kjærby von Bülow
Periode: 2. november – 27. november
Sia har været i 4 ugers praktik i vores afdeling. Under opholdet beskæftigede Sia sig mest med
layout til print på nedenstående blade og magasiner. Sia manglede rutine men kom hurtigt efter det
og blev i løbet af perioden meget mere sikker i sit layout. Vi kunne have ønsket at beholde hende
lidt længere, det var desværre ikke muligt.
Sia har et dejligt smittende humør og blev hurtig en del af vores team.

Med venlig hilsen
Birthe Ellested
Kreativ chef
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