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Feb-Juni, 2019 Studenterstilling som Marketing & Communications manager, 
       Moons and Junes
I mit arbejde hos Moons and Junes varetog jeg al virksomhedens kommunikation på sociale medier, udtænkte 
og eksekverede relevante markedsførings-tiltag, samt samlede og analyserede resultater af disse. Derudover var 
jeg ansvarlig for al kundeservice. I min tid hos Moons and Junes har jeg blandt andet oversat brandets kerne-
budskaber til video og produceret og lanceret en videokampagne til Instagram. Sidstnævnte blev på under en 
uge efter udgivelsen af første del noget af det mest succesfulde indhold brandet havde udgivet på Instagram i 
et år. Desuden har jeg i min korte tid hos brandet skabt målbar vækst i både følgerantal såvel som engagement 
på brandets instagram-profil. 

Sep-Dec, 2018 Art director praktikant, Monki
I min praktik hos Monki har jeg fået erfaring med flere aspekter af medieproduktion i en større modevirksom-
hed under H&M Group. Som praktikant assisterede jeg art directors og var en del af SoMe-teamet, hvor fokus 
var på at skabe engagement på Monkis Instagram-profil. Her hjalp jeg SoMe-koodinatoren med kuratering af 
Instagram-feed og copywriting. Mit første større projekt var en digital mini-kampagne, som jeg var ledende art 
director på. Jeg arbejdede desuden på et digitalt projekt for det kinesiske marked og slutteligt en global 360° 
værdi-kampagne som ledende art director og koordinator i samarbejde med flere afdelinger i virksomheden. 
Her fik jeg desuden erfaring med at arbejde med kommunikation på forskellige internationale markeder.

2015-nu Freelance art director & stylist
Som freelance art director og stylist har jeg arbejdet med mode-start ups, større danske modebrands som Stine 
Goya og modemagasiner på projekter som har involveret kunsternisk modevideoproduktion, lookbooks, editori-
als og test shoots. Jeg har på nogle projekter til tider både fungeret som stylist, art director og producent samti-
digt, hvor jeg i andre kun har haft rollen som stylist eller art director. 

2012-nu Freelance fotograf
Min fotografkarriere startede med street style og backstage-fotografi til de europæiske modeuger fra 2012-15, 
hvor jeg var blandt de første danske streetstyle-fotografer på den internationale street style-scene. Jeg fotografe-
rede blandt andet for ASOS, NastyGal og Elle DK. Nu arbejder jeg mere med produkt- og kampagne-fotografi, 
og har blandt skudt en mængde mini-kampagner for et dansk mode-start up. Gennem min blog har jeg også 
erfaring med livsstilsfoto, beauty og stilleben. 

2010-2018 Modeblogger, www.nemesisbabe.dk
Siden 2010 har jeg på min modeblog skilt mig ud på den danske blogscene som kreativ kommunikatør med 
min passion for mode og mit særprægede farverige udtryk. Jeg har haft en loyal følgerskare og samarbejder 
med både større og mindre firmaer i mode- og livsstilsbranchen i Danmark såvel som internationalt, herunder 
ASOS, Dr. Martens, Malaco og Olympus. I både 2014 og 2015 vandt jeg prisen som Årets Kvindelige Mode-
blogger for mine kreative evner indenfor art direction og produktion af sponsoreret indhold.

Relevant arbejdserfaring

Jeg er 27 år, bosat i København og jeg er all over kreativ, 
digital kommunikatør og content creator med spids-
kompetence i konceptudvikling, at holde et struktureret 
overblik og med solide tekniske færdigheder indenfor 
medieproduktion. Min egen æstetik er farverig, og jeg har 
desuden talent for sætte mig ind i og arbejde med andres 
visuelle profil og tone. Jeg er hurtig til at lære nyt, har en 
god arbejdsetik og værdsætter jeg produktivitet, struktur, 
venlighed og kreativitet i mit arbejde.
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Jun-Aug, 2017 Show producer, Nicholas Nybro
For at teste mine projektleder-skills tog jeg kontakt til Nicholas Nybro for at producere hans SS18 show under 
Copenhagen Fashion Week. Her var jeg med i showproduktionen fra start til slut. Jeg arbejdede sammen med 
Nicholas selv, samt hans PR-bureau Holm&Bertung, hvor jeg stod for al koordinering og eksekvering af de prak-
tiske dele af showproduktionen. Derudover stod jeg for ledelse af et arbejdshold på 9 frivillige medhjælpere på 
showdagen. I processen anvendte jeg især mine færdigheder udi projektledelse og ”on the spot”-problemløs-
ning hvilket resulterede i et vellykket show med positiv omtale og en glad og tilfreds Nicholas.

2016-2019 Bachelorgrad i Visuel Kommunikation, Malmö Universitet
Under min uddannelse på Malmö Universitet har jeg styrket mine evner indenfor adskillige aspekter af visu-
el kommunikation, herunder tegning som kommunikation, grafisk design, historiefortælling og fotografi. Jeg 
specialiserede mig i video, hvor jeg desuden udviklede mine kompetencer indenfor animation og videoproduk-
tionsledelse.

I mit video-bachelorprojekt producerede jeg en videokampagne til Instagram for undertøjsbrandet Moons and 
Junes med udgangspunkt i værdibaseret kommunikation og fokus på at skabe og styrke et online community 
hos brandet. I mit skriftlige bachelorprojekt Kultur som Kommunikation analyserede jeg hvordan Monki skaber 
værdibaseret kommunikation på Instagram gennem deres visuelle materiale og dermed etablerer en 
brandbaseret kultur.

For begge mine bachelor-projekter fik jeg karakteren Bestået med udmærkelse.

2015-2016 Kunsthistorie, Københavns Universitet
Under mine studier i Kunsthistorie på KU bestod jeg kurserne i samtidskunst, kunsthistorie før 1400, 
kunsthistorie fra 1400-1860 samt metode og teori. 

2009-2012 Studentereksamen med hovedfag i engelsk og musik, Aalborg Katedralskole

Jeg har siden de tidlige teenageår været meget optaget af for mode, modehistorie og trends og har over de 
seneste år fået større og større interesse for trendforecasting - både indenfor modeverdenen og i samfundet 
generelt. Jeg interesserer mig for kunst og kultur – lige fra popkultur til finkultur, hvilket udmønter sig i alt fra 
museumsbesøg til en interesse for Gen Z’s instagramvaner og en forkærlighed for RuPauls DragRace. Jeg har 
desuden altid haft en passion for sprog og ord og har brugt de seneste par år på at lære mig selv svensk og 
jeg arbejder pt. på at lære rumænsk. Jeg har en stor interesse for natur- og neurovidenskab, og har de sidste 
3 år været fast gæst på Bloom-festival.  Videnskabsinteressen har jeg blandt andet kombineret med en broderi-
hobby, hvilket har udmøntet sig i flere broderier af tværsnit af hjernen.

Uddannelse

Færdigheder

Personlige interesser

Sprog
Dansk - modersmål
Engelsk - flydende i skrift & tale
Svensk - flydende i skrift & tale
Tysk - basis samtaleniveau
Fransk - basis samtaleniveau

Personligt & kreativt
Art direction og konceptudvikling
Sociale medier, særligt Instagram
Branding og markedsføring 
Strukturering og projektledelse
Copywriting
Fotografi
Foto- og videoredigering
Grafisk design og animation 
Research
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Teknisk
Adobe Photoshop
Adobe Lightroom 
Adobe InDesign
Adobe After Effects
Adobe Premiere Pro
Microsoft Office pakken
Facebook Business Manager
Google Analytics
Wordpress 
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