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01.2016  - I DAG 
ANSVARSOMRÅDER:

02. 2015 - 12.2015 
ANSVARSOMRÅDER: 
 
OPGAVETYPER:

ISABELLA A/S - BARSELSVIKARIAT 
Det daglige ansvar for layout og DTP-arbejde på B2B kunder/samarbejdspartnere. 

Isabella A/S er en virksomhed som sælger fortelte til campister. Med datterselskaber i 7 forskellige lande, 

er der en bred vifte af B2B opgaver der skal løses hver dag.  
 
Udarbejder vistikort, brevlinie, emballage, annoncer, flyers, katalog, butiksmatriale, webbanner.  
Opgaverne er mange når man arbejder In-house. 
Jeg har det daglige ansvar for koordinering af offline tiltag til vores samarbejdspartner i ind -og udland. 
Desuden har jeg den daglige kontakt med leverandører, 

PROART REKLAME 
Det daglige ansvar for layout og DTP-arbejde af REMA 1000 aviser

ANNE-METTE HØJFELDT 
LUNDGÅRDSVEJ 8, 8300 ODDER 
+45 60 16 60 95 
KONTAKT@TBAMH.DK 
WWW. WAYTOGOWEB.COM

CURRICULUMVITAE

04. 1989 - 09. 2013 
ANSVARSOMRÅDER: 
 
OPGAVETYPER:

ART DIRECTOR NP/3 - RECOMMENDED - ZUPARECOMMENDED 
Kreativt ansvar for Bilka´s textil -og sportsfotografering. Photoshoot i ind -og udland. 

Idé og layout til Bilka´s børnekatalog, lingerikatalog herrekatalog samt damekatalog.  
Sæsonoplæg for Bilka´s tilbudsaviser. Kreativ opsætning af tilbudsaviser.  
Kreativt oplæg på fotostil af mode- og sportstøj. 
Planlægning af udenlandske fototure, som omfatter moodboard af fotostil og locations.  
Casting af modeller samt valg af location.  
Udarbejdelse af processoptimering af tilbudsaviser. Forberedelse til udvidet samarbejde med  
produktionsafdeling i Vietnam.

03. 2014 - 12. 2014 
ANSVARSOMRÅDER: 
 
OPGAVETYPER:

GRAFISK DESIGNER PÅ ENVISION A/S - PROJEKTANSÆTTELSE 
Det daglige ansvar for layout og DTP-arbejde for kunden ILVA.  

ILVA: Har været med til at udarbejde en designmanual og struktur for ILVA´s markedsføring i 
møbelkatalog og flyers. 
Dagligt ansvar for layout, opsætning og rentegning af kataloger og tilbudsaviser samt diverse ad-hoc opgaver.  
STORCENTER NORD: Rentegning af webbanner, buslangside, elevatorbanner samt plakater.  
DANSK SUPERMARKED: Layout og rentegning af emballage. Alessi kampagne bestående af skilte, loftskilte, 
flyers og annoncemateriale til tilbudsaviser.

IT KUNDSKABER: 
 

ADOBE CC 2017 – ADOBE CC PAKKEN PÅ PC OG MAC 
Superbruger af Adobe InDesign 

Bruger af Adobe Photoshop 

Bruger af Adobe Illustrator 

Bruger af Adobe Bridge 

Bruger af Microsoft Excel 

Kendskab til Powerpoint


