DEN GROVE - CV

METTE GROVE BUCH
INTERAKTIV DESIGNER/ DIGITAL DESIGNER
Glad digital designer importeret fra det mørke jylland. Jeg hedder Mette Grove
Buch og er 26 år. Jeg ser mig selv som digital designer, krydret med lidt motion
design. Jeg elsker strukturen i det digitale og legen i motion.
I arbejdsøjemed er jeg et meget fokuseret og perfektionistisk mennekse, med en
kærlighed til at gruppere og inddele mit arbejde. Personligt er jeg bare et glad og
tilfreds menneske, der er svær at slå ud af kurs.

FÆRDIGHEDER

PHOTOSHOP // 100%

AFTER EFFECTS // 70%

ILLUSTRATOR // 100%

CINEMA 4D // 70%

INDESIGN // 100%

SKETCH // 90%

DREAMWEAVER // 100%

FLINTO // 90%

ERFARING


Digital Design Praktikant - Molamil


Okt 2015 - Mar 2016

Mediegrafiker - Hansenberg Kolding


Dec 2012 - April 2013

Mediegrafikerelev - Deerhunter


Maj 2012 - Juli 2012

Mediegrafikerelev - Trykkeriet i Vamdrup


Jan 2011 - April 2011

Mediegrafikerelev - PR Offset


Juni 2010 - Nov 2010

Mediegrafikerelev - Ingelise Sy og Strik


Feb 2010 - April 2010

DERUDOVER

Jeg har arbejdet som tjener ved siden af studie og job siden 2011 og før det har jeg studiejobbet bag kassen i
supermarkeder fra jeg fyldte 18. Jeg har derfor stor erfaring med kunder og at lytte til hvad de har at sige.

UDDANNELSE


Bachelor i Interaktivt design - Danmarks medie- og journalisthøjskole


Aug 2013 - Juni 2016

Mediegrafiker - Hansenberg Kolding


Aug 2008 - Dec 2012

ERFARING - SPECIFICERET


Digital Design Praktikant - Molamil


Okt 2015 - Mar 2016

Mine primære opgaver var struktur, wireframing og design af apps og responsive websites. Jeg oplevede
at få tildelt stort ansvar, så jeg deltog i alt fra kundemøder til overlevering og sparring med udviklere. Jeg
oplevede at være lead designer på store webdesign opgaver - jeg fik derfor muligheden for at være den
endelige beslutningstager.
Mediegrafiker - Hansenberg Kolding


Dec 2012 - April 2013

På Hansenberg stod jeg for at lave intern markedsføringsmateriale, afholde kundemøder og plotte, printe
og renskære markedsføringsmaterialet. Dette markedsføringsmateriale kunne være foldere for uddannelserne, åbent hus materiale og læringsmateriale til uddannelserne.
Mediegrafikerelev - Deerhunter


Maj 2012 - Juni 2012

Deerhunter er en del af F.Engel group, de laver jagttøj som sælges i hele verden. Jeg var en del af et lille
inhouse bureau hvor jeg var tredje mand. Jeg var derfor med på photoshoots, lavede labels, kollektionsbøger og annoncer.
Mediegrafikerelev - Trykkeriet i Vamdrup


Jan 2011 - April 2011

Trykkeriet i vamdrup er et lille trykkeri som også tilbyder grafisk arbejde. Jeg lavede identiteter, annoncer
og indbydelser, derudover hjalp jeg til med trykekrarbejde såsom print af labels og hæfter, renskæring og
montering af storformat på skumpap.
Mediegrafikerelev - PR Offset


Juni 2010 - Nov 2010

Som mediegrafikerelev fik jeg erfaring med opsætning af magasiner, tekstombryning og generelt grafisk
arbejde. Jeg havde daglig kundekontakt. PR Offset er et trykkeri og jeg fik derfor også erfaring med storformatprint, digital print og øvrigt bogtrykkerarbejde. Jeg havde ansvaret for et magasin for hørehæmmede med udgivelser hvert kvartal.
Mediegrafikerelev - Ingelise Sy og Strik


Feb 2010 - April 2010

Ingelise Sy og Strik er et kreativt magasin til kvinder.. Jeg opsatte sider til magasinet og farvekorrigerede
billeder til magasinet efter de fysiske hæklede, syede eller strikkede produkter.

UDDANNELSE - SPECIFICERET


Bachelor i Interaktivt design - Danmarks medie- og journalisthøjskole


Aug 2013 - Juni 2016

På interaktivt design har jeg lært at animere i både 2D og 3D, design af digitale produkter, designprincipper, konceptudvikling og let udvikling i blandt andet processing, flash og x-code. Vi har oplevet at
arbejde med opgaver og kunder fra “den virkelige verden” og vi har gennem hele uddannelsen haft
mange undervisere der til dagligt arbejder med forskellige dele af mediebranchen.
Mediegrafiker - Hansenberg Kolding


Aug 2008 - Dec 2012

Som mediegrafiker har jeg lært at begå mig i størstedelen af Adobes programmer. Jeg har lært billedbehandling, tekstombrydning, basic HTML og generelle regler og principper indenfor grafisk design.
Jeg har fået det grafiske design og dets principper ind på rygraden. Jeg har i løbet af uddannelsen også
oplevet at skulle undervise nybegyndere i blandt andet Photoshop. På denne uddannelse har jeg haft
megen omgang med kunder og korrekturgange, samt stået for selv at skulle printe, plotte og renskære
produkter til kunderne. Jeg havde igennem to år ansvar for et magasin til Kolding Gymnasium, og
gennem hele uddannelsen har jeg også lavet markedsføringsmateriale for Hansenberg Kolding.

