SOFIE
NORDENGEN
OM
Jeg er en mediegrafiker
på 27 år fra Oslo. Mine
nøkkelkvalifikasjoner som
person er at jeg er strukturert,
løsningsorientert og ansvarsfull.
Jeg lærte tidlig verdien av
å jobbe og har som ung blant
annet vært håndballdommer og
ekstrahjelp med forefallende
kontorarbeid. Jeg er en
engasjert person og har hatt en
rekke tillitsverv.

KONTAKT
Mobil:
476 22 601
Mail:
sofienordengen91@gmail.com
Webside:
www.sofienordengen.no

FRITIDSINTERESSER
• Grafisk design, foto og
bildebehandling
• Matlaging
• Interiør og mote
• Musikk
• Trening

ARBEIDSERFARING
2017–
Fjordland,
Kreativ innholdsprodusent fra 01.09.17
• Planlegging, produksjon og publisering av innhold til sosiale
medier, nettsider og nyhetsbrev for fem merkevarer.
• Produksjon av trykt materiell i form av annonser i tidsskrift,
roll-ups, messevegg, plakater og pakning.
• Samarbeid og kommunikasjon med kategorisjefer,
forbrukersenter, medie-, reklame- og produksjonsbyråer.
• Deltagelse i planlegging, produksjon og gjennomføring av
kampanjer.
• Kommunikasjon med kunder via sosiale medier og e-post.
• Prosjektdeltagelse i forbindelse med innføring av GDPR og
utvikling av nye nettsider

2015–2017
Cappelen Damm,
Mediegrafikerlærling fra 11.08.15 til 14.08.17
•
•
•
•
•
•
•

Tok svennebrev med resultat «meget godt bestått»
Klargjøring til trykk og kvalitetssikring av filer.
Design av logo, omslag og seriepreg.
Sette og tilpasse materie
Katalogproduksjon
Samproduksjoner
Kommunikasjon med trykkeri, produksjonskonsulenter,
redaksjon og markedsavdeling.

2013–2015
Studentenes Hus Gjøvik,
Grafisk ansvarlig fra 11.02.14 til 31.02.15
• Ansvarlig for design, produksjon og distribusjon av grafisk
materiale (billetter, plakater, ansatt-, artist- og arrangørpass,
flyers og bildekollasjer for bruk på sosiale medier).
• Ansvarlig for informasjonsdistribusjon ved utsending av
ukentlig informasjonsmail, oppdatering av facebook- og
nettside, publisering av artikler og kontakt med lokal avis.
• Designe profil og materiell for studentuka «UKA 2015».
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KURS
Yrkesrettede kurs for
mediegrafikerlærlinger:
• Adobe InDesign
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Elektronisk publisering
• Digital annonsering
• Web
• Trykk, papir, fargestyring
og ferdiggjøring
Opplæringssenteret for visuell
kommunikasjon, 2015–2016
Bedriftstilpasset kurs i
Adobe Illustrator
Høgskolen i Gjøvik, 2012
Salg og inspirasjon
Nille AS, Mai 2012

TILLITSVERV
Studentenes hus Gjøvik
• Styremedlem og gruppeleder,
vinter/vår 2011
Bakketun Folkehøgskole
• Elevrådsleder,
vinter/vår 2011
• Tillitsvalgt i klasse,
høst/vinter 2010
• Tilsynselev (bl.a. brann- og
sikkerhetsansvarlig),
høst/vinter 2010
Elvebakken videregående
• Tillitsvalgt i klasse,
skoleåret 2007–2008

SPRÅKFERDIGHETER
• Norsk: Morsmål
• Engelsk: Meget god, skriftlig
og muntlig

Leder for gruppen PR/Info fra 11.02.14 til 31.02.15
• Personalledelse med skiftfordeling, opplæring og oppfølging
• Rekruttering

Styremedlem fra 11.02.14 til 31.02.15
• Arbeidsoppgaver: Delta i driften av studenthuset ved
å planlegge og gjennomføre arrangementer

Ansatt i PR/Info og Garderobe/Cover fra 02.09.13 til 11.02.14
• Design, produksjon og distribusjon av plakater for
studenthusets arrangementer.
• Servicearbeid i garderobe ved arrangementer.
• Håndtering av kasse og betalingsterminal.

2009–2015
Nille AS,
Butikkmedarbeider:
CC Gjøvik, fra 12.09.12 til 31.06.15
Gunerius, Oslo fra mars 2012 til 31.07.12
Jernbanetorget, Oslo fra 26.09.09 til 31.08.12
•
•
•
•

Kundebehandling
Låseansvar
Kassehåndtering og oppgjør
Oppbygging av utstillinger, varepåfylling, lagerarbeid

UTDANNING
2012–2015
Høgskolen i Gjøvik, Bachelor i Mediedesign
• Designfag:
Ergonomi i digitale medier, Fargestyring, Grunnleggende
fotografi, Informasjonsarkitektur, Informasjonsgrafikk,
Manuskriptredigering, Skriftdesign, Strategisk design, Typografi,
Veifinningssystem, Praktiske prosjekter
• Historiefag:
Designhistorie og designteori, Fotografihistorie og
bildekommunikasjon, Typografihistorie, Mediehistorie og
medievitenskap, Informasjons- og publiseringsteknologi
• Andre fag:
Medierett, Prosjektstyring, Markedsføring, Trykksaksproduksjon

2010–2011
Bakketun Folkehøgskole, Digital Design
2007–2010		
Elvebakken Videregående,
Studiespesialisering med formgivningsfag
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