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PROFIL / MÅLSÄTTNING
Mitt namn är Emelie Feltborg och jag är 24
år, bosatt i centrala Lund. Jag har en kandidatexamen i grafisk design vid Malmö högskola. Jag är en driven person som brinner
för design, layout och kreativt skapande i
både webbformat och tryckta medier. Jag
har under tre år drivit ett eget designföretag.
Dessutom har jag ett stort intresse för fotografi och har gått flera fotokurser. Mitt mål är
att arbeta med grafisk design och fortsätta
utvecklas som grafisk formgivare.
Är jag den nya medarbetaren inom ert företag!

UTBILDNING

KOMPETENSER
Jag är målinriktad och kreativ och har förmåga att
omsätta idéer till grafisk design. En stark sida hos
mig är problemlösning där jag främst ser möjligheter
att hitta nya kreativa lösningar.
Jag är strukturerad när jag arbetar med projekt och
är bra på att hålla deadlines för olika uppdrag. Jag
stimuleras av utmaningar som kräver nytänkande
och design av innovativa konceptlösningar till kunder.

2008-2011

Estetisk bild på Polhemskolan, Lund

2011-2013

Interiör & Design på TAU, Malmö

2013-2016

Kandidatexamen i Grafisk Design,
Malmö högskola (180hp)

2016-2017

Organisation och ledarskap,
Malmö högskola (30 hp)

PHOTOSHOP
INDESIGN

Jag har god kommunikationsförmåga och gillar att
möta och lära känna nya människor. Jag har lätt för
att samarbeta både i arbetsgrupper såväl som med
kunder. Behärskar både svenska och engelska.

WEBBDESIGN/CSS

Jag är en lugn och trygg person där planering är
A och O i min vardag. Jag kan hantera stress och
tidsgränser utan att tappa koncentration. Jag arbetar
effektivt, är noggrann, ansvarstagande med målsättning att alltid leverera ett perfekt resultat.

OFFICE-PAKETET

Hoppas jag väckt ert intresse och jag ser fram emot
ett personligt möte där jag kan berätta mer om mig
själv och vad jag kan bidra med i ert företag.

ILLUSTRATOR

ARBETSLIVSERFARENHET
- Designkonsult på Factor10 2017
- Anställd som grafisk formgivare på Medicinska
fakulteten, Lunds Universitet 2015 och 2016
- Drivit eget designföretag sedan 2014

REFERENSER
Referenser lämnas ut på begäran.

- Fotografjobb för RestaurangOnline 2015 -16
- Design av grafiska identiteter och ikoner för bl.a.
AGI Publishing House och Kistamässan 2016 -17

