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983 64 004
nettside
linkedin

SAMMENDRAG
Jeg er opptatt av detaljene grafisk designer med mer enn 17 år erfaring innen grafisk
design, 3D modelering og 3D animasjon.
Som grafisk designer og art director jeg har vært ansvarlig for utviklingen av et
bedre produkt, som tilsvarer markedens behov og forventninger.
Jeg sørger i jobben min for en riktig design, farge og typografi, både for den
moderne layout og covers.
Som frilansert grafisk designer jeg kan fordyppe meg inni webdesign og det
interaktive feltet og i nyordningene i de sosiale mediene.

SAKKUNNSKAP
2009 - 2013

Art direction;

1998 - inntil i dag

Grafisk design;

2006 - inntil i dag

3D-modellering og 3D-tekstur;

1998 - inntil i dag

Redigere bilder og Bilde skyting;

2002 - inntil i dag

Logo design og Corporate identitet;

2010 - inntil i dag

Webutvikling (HTML / CSS - baserte nettsteder).

ARBEIDSERFARING
Grafisk designer / Art director frilanser 2014/05 til 2014/06
Executives ‘Global Network (EGN) faglig nettverk for næringslivsledere.
Webdesign og Art direction for egnnorge.no nettsted.
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ARBEIDSERFARING
(FORTSETTELSE)

Grafisk designer / Art director frilanser 2013-inntil i dag
Fobos Auto Ltd,- spesialisert i utvikingen av komponenter for gassinjeksjon
systemer.
Utvikling og utarbeiding av utendørs annonser, trykte materialer og webdesign for
Fobos auto Ltd.;
Utvikling og utarbeiding av Bedriftens identitet, web og logo design;
Utvikling av bedriftens identitet- Vendo Autogass Ltd. søsterselskap av Fobos Auto
Ltd.- webdesign og logo design, 3D-grafikk.

Grafisk designer / Art director hos Attica Media Bulgaria for JOY den bulgarske utgaven 2006 - 2013
Attica Media er blant største forlag i Bulgaria, som publiserer internasjonale titler i
henhold til lisensavtaler (Forbes, Playboy, Maxim, Casaviva, OK!, GRAZIA og JOY).
Ansvarlig for et team av grafiske og layout designere, førtrykk produksjonen,
organiseringen og opprettholdensen av servere og de kreative ressursene;
Utviklingen av print ads. for JOY (inkludert annonser og print ads. for Max Factor,
SWATCH, ABSOLUTE, Coca Cola, Bankia, Maybelline, Vichy, bruno banani, AVON).

Grafisk designer hos Pharmunivers pluss Ltd 2002 - 2006
Reklamebyrå spesialisert innen utvikling og utforming av farmasøytiske pre-pressing
og trykking av ads. (for merkevarer inkludert Unipharm; Sopharma; BioDent og Actavis)
Utvikling av farmasøytiske pakker og etiketter for følgende selskaper -Sopharma,
Actavis og BioDent;
Utvikling av designprosjekter for Siper- handelsselskap /med utenlandsk deltakelse/;
Design av katalogen og utviklingen av 3D-animasjon for CLIMAVER® - forhåndsisolerte
rørsystem.

Grafisk designer/Førtrykker hos ASA2000 Ltd 2002 - 2002
ASA 2000 Ltd er en produsent med over 10 års erfaring innom produksjon av
materialer for reklamebransjen.
Produksjon og installasjon av utendørs reklamer for United Bulgarian Bank /UBB/;
Digital førtrykk og forberedelser for PVC film plotting.
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ARBEIDSERFARING
(FORTSETTELSE)
Grafisk Designer/Førtrykker hos Delta niw Ltd 1998 - 2002
Reklamebyråen hvor begynte utviklingen av mine digitale og grafiske ferdigheter.
Medlem i det kreative teamet i 4 år.
Deltok i produksjonen av reklamemateriell i form av årlige kalendere, brosjyrer,
menyer, visittkort, brevark, konvolutter, forretnings print, utendørs neonskilt for diverse
lokale bedrifter;
Digital førtrykk og forberedelser for PVC film plotting, kopiering, laminering, plotting,
trykking av visittkort og generell grafisk design.

UTDANNING
Norskkurs 01/2015 - 03/2015 - B1 nivå;
Norskkurs 03/2012 - 09/2012 - A2 nivå;
“Kapitan Petko Voyvoda” Videregående skole i Bulgaria 09/1993 - 06/1998
Faglige kvalifikasjoner - radio og fjernsyn med intensive studier av tysk.

FERDIGHETER
3D: MODO; Maya; Cinema 4D og 3DS MAX;
Grafisk design: Illustrator; Photoshop; InDesign og QuarkXPress;
Videoredigering: Adobe Premiere Pro; Final Cut Pro og Adobe After Effects;
Foto og video: Avansert bruker av DSLR-kameraer og semi-profesjonelle
HD-videokameraer; bildebehandling og tilrettelegging for trykk
(Adobe Photoshop og Adpbe Photoshop Lightroom);
Webdesign og Interaktivitet:
WordPress; Adobe Dreamweaver; Flash; Adobe Muse og Adobe Edge Animate;
Kontor og Presentasjon: Apple iWork, Microsoft Office og Adobe Acrobat Pro.

SPRÅK
Norsk (B2) Engelsk (B2), Bulgarsk (morsmål), Tysk (B2), avansert Russian.

INTERESSER
Grafisk / industri / interiørdesign.
Fotografi og filmproduksjon, musikk.
Bodybuilding, badminton og sykling.

REFERANSER
Tilgjengelig ved forespørsel.

