
Art director og visuel kommunikatør 
med struktureret overblik.

August-nu, 2021 Visuel Kommunikatør, Københavns Universitet, SAMF
• Visuel formidling af forskningsresultater og nyheder i udviklings- og kommunikations-enheden på det 

samfundsvidenskabelige faktultet. 

2012-nu Freelance Creative
• ’20-nu: SoMe-konsulent: Rådgivning omkring SoMe-kommunikation og digital storytelling, samt i 

november, 2020, gæsteoplægsholder i content marketing på KEA.
• ’15-nu: Art director og contentcreator: Kreativ udvikling af foto, video og grafisk materiale.
• ’12-nu: Fotograf: Kommercielle kampagner, editorials og produktshoots, tidligere streetstyle-fotograf. 

Feb-Juni 2021 Art director, copywriter og instruktørassistent, FERN 
• Konceptudvikling og udarbejdelse af treatments til større reklamefilm, idégenerering og copywriting.
• Art direction, grafisk design, udvikling af visuel identitet på SoMe samt layout af præsentationer.
• Instruktørassistent og casting-koordinator, pre-produktion og on set på reklamefilmproduktion.

Sep-Nov, 2020 Virksomhedspraktik: Studio assistant, Poppykalas Floral Design Studio
• Webshop- og SoMe-management, indholdsproduktion og design af plakater.

Okt, 2019-Jan, 2020 SoMe and Communications Associate, ARKK Copenhagen 
• Ansvarlig for udformning af kommunikationsstrategi samt produktion af visuelt content, nyhedsbreve, 

produktfoto, grafisk content og management af SoMe-kanaler.
• Afvikling af branding workshop med CEO & CCO og opbygning af ny core value brand-strategi.
• Ledelse af deltids-studentermedhjælper og en fuldtidspraktikant.  

Relevant arbejdserfaring

Kompetencer
Sprog
Dansk - modersmål
Engelsk - flydende
Svensk - flydende
Tysk - godt kendskab
Fransk - godt kendskab

Kreativt og fagligt 
Art direction 
Idé- og konceptudvikling 
Grafisk design og layout
Fotografi og videoproduktion 
Branding og marketing

Teknisk
Adobe CC pakken:  
- Premiere, Lightroom, InDesign,
  Illustrator, After Effects
Procreate
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Hej! Jeg hedder Marie Myrhøj Jensen, jeg er 29 år og bor i 
København. Jeg art director og all around visuel kommunikatør/
digital creative med spidskompetence i at holde et struktureret 
overblik, samt en solid medieproduktions-værktøjskasse. Jeg har 
en del erfaring med at arbejde visuelt kommunikativt og med 
værdibudskaber, særligt på digitale platforme. 
Jeg bevæger mig indenfor flere kreative felter, både når det 
kommer til konceptuering og visuel udformning. Jeg elsker at 
lære nyt og værdsætter produktivitet, struktur, samarbejde og 
kreativitet i mit arbejde.

https://mariemy.com/portfolio/arkk-copenhagen-sales-catalogue-aw20/


2016-2019 BA i Visuel Kommunikation, Malmö Universitet
Under min uddannelse har jeg styrket mine evner indenfor adskillige aspekter af udvikling og produktion af 
visuel kommunikation. Jeg specialiserede mig i videoproduktion.  
For både mit praktiske BA-videoprojekt No Bullshit og mit skriftlige BA-projekt Kultur som Kommunikation fik 
jeg karakteren Bestået med udmærkelse.

2015-2016 Kunsthistorie, Københavns Universitet 

2009-2012 Studentereksamen, Aalborg Katedralskole

Uddannelse

Personlige interesser
Kunst og kultur 
• Jeg føler mig hjemme på et museum, elsker reality-TV og får et kick af at nørde popkulturelle strømnin-

ger og at være foran på trends og tendenser.

Kreative projekter 
• Jeg har altid gang i flere kreaprojekter - om det er vævning, fotografi, linoleumstryk, strik eller at male.

Sprog
• Jeg er en rigtig sprognørd, lærte mig selv flydende svensk under min uddannelse i Malmö og drømmer 

om at lære finsk og rumænsk en dag.

Feb-Jun, 2019 Studiejob: Marketing & Communications manager, Moons and Junes
• Ansvarlig for ekstern kommunikation, SoMe-management, branding og strategi.
• Produktion af kampagnemateriale, grafisk materiale og copywriting samt succesfuld værdikampagne. 

Sep-Dec, 2018 Art director praktikant, Monki
• Ledende art director og koordinator på digital minikampagne samt global 360° værdi-kampagne i 

samarbejde med flere afdelinger, hvor jeg udviklede budskaber, visuelt udtryk og grafisk look. 
• Assisterede SoMe-teamet med kuratering af feed og produktionsplaner for InstagramStory-koncepter.
• Arbejdede med kampagner, medieproduktion og kommunikation på internationale markeder. 
 
2010-2018 Modeblogger, www.nemesisbabe.dk
• Har siden 2010 skilt mig ud på den danske blogscene med et særpræget og farverigt udtryk, vandt i 

2014 og 2015 prisen som Årets Kvindelige Modeblogger udvalgt af en fagjury fra modebranchen.
• Kommercielle samarbejder med danske og internationale mode- og livsstilsvirksomheder.
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https://mariemy.com/video-production/moons-and-junes-instagram-video-campaign-no-bullshit/
https://mariemy.com/portfolio/no-bullshit-moons-and-junes-video-value-campaign/
https://mariemy.com/art-direction/monki-x-plan-necklace-campaign/
https://mariemy.com/art-direction/monki-womens-day-campaign-2019/
http://www.nemesisbabe.dk

