CV / Workli fe
Oplysn i nge n
Martin Bernth Madsen
Frydensbergvej 39
Stenløse
Email: madsengrafisk@gmail.com
Mobil: 60229365 I Massen.dk
Uddan n e lse
Folkeskole .87-97
Skiltetekniker læreplads. 09-11
Grafiker. 11-16

Kurse r

Truck certifikat. 05
Førstehjælp, 24 timer. 10
Rulle & bukke Stillads. 11
Designfag (10 tal). 12
Program m e r

Adobe pakken:
Photoshop
Illustrator
Indesign
Premiere Pro
After effects
XD (UI/UX design)
Procreate
Rough animator
Shapr 3D
Sketchup
Imovie
Office pakken

Hve m, hvad og hvor!
Mit navn er og har alitid været, Martin Bernth Madsen.
Jeg er 41 år, bestemt ikke fed og langfra færdig.
Jeg er uddannet grafiker, stærk illustrator og helt igennem
kreativt menneske. Jeg er en stærk tænker, problemknuser, awesome kollega og så er jeg BILNØRD!
I privatlivets fredelige eksistents er jeg gift på 12.ende år.
Så har jeg en søn, jeg ynder at kaste rundt med i ny og
næ. Så længe jeg ikke rammer et skab. Jeg er en foodie
ind til benet. Uden god mad, bliver man slet ikke en helt.
Og så elsker jeg firehjulet maskiner. Jeg har fået biler
ind med modermælken og har dyrket teknik, mærker og
bildesign siden jeg kunne gå.
arbejdse rfari ng
06-09 Lagerassistent. AT Postservice
14-16 Mediegrafiker elev. Brandvenue A/S
16-17 Grafiker. Drugstars Mobil app.
17-19 Selvstændig design virksomhed. Helmer Design
2022- Content creator, Grafiker. Liga Sign & Wrapping
arbejdsopgave r
Logodesign, brand &-designudvikling, redesign af
eksisterende design, konceptuel design, fotoredigering,
produktfotografering, billedmanipulering, mockup design,
Powerpoin præsentationer, embellage design, magasindesign, magasinopsætning, illustrative opgaver, UX/UI
design, app udvikling, hjemmesidedesign, word press
websites, filmredigering, filmoptagelser, håndtegnet animation i 2D, after effects animationer og redigering, 3D
design, 3D konstruktioner og så kan jeg køre gaffeltruck.
Fre e lance arbejde
Startup central, Lykkedal forlag, MyEpi, Nightlife App
Ugli Fruit podcasting, Projekt Q-værk, Helstrand Smedje,
Iron & Ink tattoo, Privat Kok, Kagefryd, Orenda grafisk,
og en masse private kunder i form af illustrationer.

m it livscitat
"De r e r alti d lys for e n de n af tun n e le n"

