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»  Hvem 
Nicky Førslev Hansen 
 
»  E-mail 
nicky@foerslev.dk 
 
»  Mobil 
+45 51 71 39 45 
 
»  Portfolio 
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Erhvervserfaring 
 
Ringsted Kommune 
› Front-End Web Designer: skabe brugervenlighed på 

kommunens websider, grafiske og brugervenlige opda-
teringer af interne formularer og intranet. 

› 2019 » Nu 
 
Multiline, vikariat 
› Kørsel med plukketruck, pluk og pak af paller. 
› 2018 » 2018 
 
Flemming René Vinduespolering 
› Fremstilling af hjemmeside, grafisk arbejde, opsætning 

af mailsystem. 
› 2018 » 2018 
 
Transportgruppen A/S 
› Kørsel med gaffeltruck, distribution af gods, sortering af 

fragtpapirer, håndtering af mindre administrative opga-
ver uden for kontorets åbningstid, såsom søgning af 
forsvundet gods, mv. 

› 2009 » 2012 
 
Bilka Hundige 
› Kassemedarbejder: kundeekspedition, kontanthåndte-

ring, optælling af kassebeholdning. 
› Kantinemedarbejder: daglig drift af personalekantine, 

varebestilling, klargøring og servering, kundeekspedition, 
kontanthåndtering, optælling af kassebeholdning. 

› 2008 » 2009 
 
Superbest Bryggervangen 
› Servicemedarbejder, vareopfyldning af køl og frost, assi-

sterende i slagter og delikatesse. 
› 2007 » 2008 

 
Café Glyptoteket v/ Mette Blomsterberg 
› Servering af bestillinger, afrydning af borde, assisteren-

de ved produktion. 
› 2007 » 2007 
 
Uddannelse 
 
Erhvervsakademiet Lillebælt 
› Multimediedesigner AK 
› August 2015 » September 2017 
 
Viborg Gymnasium & HF 
› Højere Forberedelseseksamen (HF) 
› August 2013 » Juni 2015 
 
 
Sprog 
 
Dansk 
› Højt niveau på skrift. 
› Højt niveau i tale. 
 
Engelsk 
› Højt niveau på skrift. 
› Funktionelt niveau i tale. 
 
 
Kørekort 
 
Kørekort B (villig til at bruge egen bil) 
Truckcertifikat B 

Profil 
Jeg forstår at være nærværende i mit arbejde, men stadig have et godt overblik over, hvad der sker omkring mig. Jeg er inte-
resseret i konstant at udvikle mig personligt og lære nye ting jeg kan bruge fagligt. Jeg får ofte at vide, at jeg er utrolig rum-
melig og nem at tale med. Som kollega er jeg typisk vellidt og har nemt ved at gå i front for nye initiativer. Mine mange 
egenskaber giver en god forståelse for, hvor vigtigt det er at have et godt miljø på arbejdspladsen, hvilket jeg gerne vil bidra-
ge til. 
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»  Faglige Kvalfikationer 
Webdesign 
Grafisk Design 
Kommunikation 
Tekstforfatning 
- Dansk 
- Engelsk 
Kundekontakt 
 
»  Personlige Kvalifikationer 
Målbevidst 
Selvstændig 
Selverkendende 
Struktureret 
Resultatorienteret 
Fleksibel 
Pligtopfyldende 
 
»  Sociale Kvalifikationer 
Udadvendt 
Humoristisk 
Samarbejdende 
Positiv 
Kundeorienteret 
Tillidsvækkende 
 
»  Andre ser mig som 
Organiseret 
Kreativ 
Opfindsom 
Samarbejdsvillig 
Omsorgsfuld 
Tålmodig 
Opmærksom 
Rummelig 
Initiativtager 
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Organisatorisk Erfaring 
 
Sørby Esport - Creative afdelingen 
› Grafisk designer i Sørby Esports Creative afdeling, som 

står for at vedligeholde og holde Sørby Esports Twitch 
stream kørende, samt vedligeholdelse af foreningens 
profilering. 

› 2019 » Nu 
 
 
OpenRaid.org - online gaming community 
› Community-holdet: planlægning og eksekvering af 

events, samt indsamling af sponsorpræmier til disse. 
› Support-holdet: udbedring af mange varierende udfor-

dringer hos brugerne gennem helpdesk service, videre-
stilling til rette personale og moderere diverse kommu-
nikationskanaler. 

› Udvikler-holdet: test af nye features inden de går live på 
siden, samt dokumentering af processen. 

› 2013 » 2014 
 
 
Frivilligt Drenge- & Pige Forbund 
› Leder: planlægning af aktiviteter for børn og unge i alde-

ren 5-19 år, samt eksekvering af disse. Samarbejde med 
andre voksne omkring planlægningen og den enkelte 
kreds som helhed, samt nødvendighed for at imødekom-
me de børn og unge vi har, lige netop dér hvor de er. 

› Læs mere om hvad FDF er her: ŚƩƉƐ͗ͬͬĨĚĨ͘ĚŬͬŽŵ-ĨĚĨͬ
ŚǀĂĚ-Ğƌ-ĨĚĨͬ� 

› 2009 » 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetencer 
 
› HTML5, CSS3 (Øvet) 

Med interesse i front-end design er disse sprog bestemt 
favoritterne. 

 
› PHP, MySQL (Begynder) 

Med min faglige baggrund ligger der et kendskab til dis-
se sprog, men har ikke arbejdet med dem ud over det 
basale. 

 
› WordPress, CMS 

Har arbejdet en del med CMS, hovedsageligt Word-
Press. Hertil har jeg en ganske god erfaring, og har altid 
mod på at udfolde mig blandt de mange forskellige 
CMS’er. 

 
› Adobe Creative Cloud (Begynder) 

Premiere, Illustrator, InDesign 
Mine erfaringer med ovenstående programmer varierer 
en smule, men fælles for dem alle er et basisk kendskab 
til brugen af programmet. 

 
› Adobe Creative Cloud (Øvet) 

Photoshop, Dreamweaver, After Effects 
Mine erfaringer med ovenstående programmer er alle 
over det basale, og jeg har arbejdet ganske meget i dem 
alle. 

 
› Sociale medier 

De sociale medier fylder meget i alles hverdag, og derfor 
besidder jeg selvfølgelig også en basal viden omkring 
brugen af sociale medier i forbindelse med virksomheds-
kommunikation. Især brugen af Facebook, men også 
andre. 

 
› Markedsføring 

Det er selvfølgelig et vidt begreb, men gennem studie 
har jeg tilgået mig den basale viden på området. Blandt 
andet har jeg kendskab til at markedsføre via sociale 
medier, annoncering og strategi-planlægning. 


