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OM MIG
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Mitt namn är Jenny, Jag arbetar som grafisk formgivare men för närvarande studerar jag
3d grafik på YRGO i Göteborg med ambitionen att få framställa inspirerande visualiseringar
av främst arkitektur och inredning.

www.jennyraberg.cgdforum.se

Enkelhet, raka linjer och ljus speglar hur jag arbetar.
Förutom att jag har ett gott öga för form så arbetar jag på ett strukturerat sätt och strävar
alltid efter perfektion.

FÖRKORTAD TIDSLINJE
ÅR 2015 - PÅGÅENDE

ÅR 2015

ÅR 2009 - 2015

ÅR 2007-2008

PROGRAMVARU SPECIALITETER

YRGO (Technical University of Gothenburg) - Yrkeshögskola Lindholmen
För närvarande studerar jag 3D grafik på YRGO (Tekniska universitetet i Göteborg)
Den innefattar alla verktyg jag behöver för att bli en duktig 3d artist.
Jag tar examen sommaren 2017.

Ai Ps

WAY Grafisk Form - Egen verksamhet

Floda Systemskylt - Grafiker/Skyltmakare

Eklundsbil - Bilsäljare/receptionist

INTRESSEN
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Datum Maj 2016

Personligt brev
Mitt namn är Jenny, jag bor i Lerum som ligger strax utanför Göteborg.
Jag arbetar som grafisk formgivare men för närvarande studerar jag 3D grafik på YRGO (Tekniska Universitetet i Göteborg) med ambitionen att
framställa inspirerande visualiseringar av främst arkitektur och inredning.
Enkelhet, raka linjer och ljus speglar hur jag arbetar. Förutom att jag har ett gott öga för form så arbetar jag på ett strukturerat sätt och strävar
alltid efter perfektion.
Arbetsuppgifterna från mina tidigare projekt har ställt stora krav på förmågan att vara självgående, handlingskraftig och lösningsorienterad.
Jag känner mig uppskattad av kollegor, arbetsgivare och kunder eftersom jag presterar effektivt utan att kompromissa med kvalitéten.
Jag söker utmaningar och det visar sig genom att jag alltid har varit aktiv. Friidrott, fitness och beachvolleyboll. Jag kopplar av med segling och
fjälläventyr. Fotografering är också en stor passion. Den kombinerar mitt intresse för färg/form, konst och ger mig möjlighet att förmedla känsla.
Som person är jag snabb i tanken, orädd, bra på att möta människor, sätta gränser och skicklig på att se sammanhang.
Jag lärde mig tidigt (genom bland annat idrotten i min uppväxt) vikten av att vara ödmjuk och förmågan att samarbeta och kommunicera väl.

Jenny Råberg

CV Råberg
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Utbildning
Sept 2015-Aug 2017

YRGO (Technical University of Gothenburg) - Yrkeshögskola Lindholmen
För närvarande studerar jag 3D grafik på YRGO (Tekniska universitetet i Göteborg), detta är en 2 årig utbildning med högt tempo.
Den innefattar alla verktyg jag behöver för att bli en duktig 3d artist. Jag tar examen under sommaren 2017.
Kurser:
Animation
Bildperception
CAD
Entreprenörskap
Examensarbete
LIA I & II
Projektarbete
Realtidsgrafik
Slutproduktion
Visualisering
Fotografering
Kommunikation

Program:
3d Studion Max

Render -VRay & Corona

Mudbox
Adobe Photoshop
Adobe Premiere
Maja
AutoCAD
AfterEffects
Sounbooth
RAVIT

1999-2002

Munkebäcks gymnsium - Media Reklam och information
Eftersom jag är född att skapa och använda mina kreativa sidor samt träffa människor tyckte jag att media med inriktining
reklam och information va en strålande idé för mig.
Mycket rätt, jag fick lära mig att skapa och illustera bilder, arbeta med belysning, uppskyltning av skyltfönster, bygga upp en
monter inför mässor, rörlig bild & foto.

2007

Finansiell kalkylering
Här fick vi lära oss om HP10B2 räknaren, bilfinansiering, leasing av bilar mm.
Kampen om Ahuramazda, Excelleron - Säljutbildning
En kurs på två dagar där vi fick lära/tips om hur vi ska analysera och intressera oss om kunderna. Prata bättre och göra arbetet
mer intressant. En trevlig utb. där jag även vann en säljtävling bland många andra vana säljare/chefer. Diplom finns
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Meritförteckning
Juli 2015-pågående

WAY Grafisk Form - Egen verksamhet
Som egenföretagare arbetar jag mestadels mot privatpersonen. Mina främsta uppdrag har varit att illustrera snygga layouter
där jag konsulerat med kunden och utefter kundens behov arbetat fram ett unikt utseende som senare går till tryck.
Jag inriktar mig på inbjudninskort, tackkort, plancher och reklam. Min portfolio finner man också logotyper.
Programmen jag använder mig utav är Adobe Photoshop och Illustrator.

December 2009-Sept 2015

Floda Systemskylt - Grafiker/Skyltmakare
Mitt arbete som grafiker innefattar samarbete gentemot arkitekter och kunder där jag utgår från grafiska manualer, skyltprogram
och arktiektritningar eller arbetar med fritt skapande utifrån kundens behov. Jag ritar skyltar i olika utföranden;
placeringsritningar, fotomontage för användning i säljande syfte och för byggnadslov och logotyper.
Vidare är jag delaktig i produktionen där jag printar fyrfärgsprint i storbildsformat, skär ut text och dekaler ur
plottermaskiner samt applicering. Ihopmontering av skyltar, kvalitetskontroll, packning och leverans ingår också i mitt arbete.
Extra ansvarsområde - Inköpsansvarig
Förhandla till oss bästa tänkbara priser & service står till mitt befogande med leverantörer och uppdatera mig om marknadens
utbud för inköp av förbrukningsmaterial till ateljén. Här ingår skär- och printvinyl vilket kräver material- och färgkunskaper.
Jag ska också vara projektledare och övrig ateljépersonal behjälplig vid val av kulörer och material.

Programvara:
Vi arbetar i huvudsak i Macmiljö. Vissa av våra makiner är dock kopplade till PC.
Grafiskt:
Adobe Illustrator CC
Adobe Photoshop CC
Produktion:v
Macsign och FlexiSTARTER
VersaWorks

Administrativt:
Office Word och Excel
Ordersystem Filemaker Pro
Maskiner:
SummaSign D610
Roland VP-540
Laminator som tar 1,30m rullar
Rolls Roller (MacSign)
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Maj 2007- Maj 2008

Eklundsbil - Bilsäljare/receptionist
Till en början jobbade jag extra som värdinna på helgerna och efter en kortare period blev jag anställd på heltid som
kundmottagare för verkstaden.
Efter att visat mig självgående, handlingskraftig och bra på att möta människor blev jag befodrar ett jobb som bilsjäljare.
Utbildningar:
Business school, GE money bank - Finansiell kalkylering
Excelleron - Kampen om Ahuramazda

September 2006 - April 2007

Aqua Service Sverige AB - Säljare
Säljare av källvattenkylare & filterkylare, arbetet är mycket självständigt där vi tar eget ansvar för försäljning.
Jobbade både inne på kontoret & ute på fältet.

September 2005 - Sept 2006

AmRing - kundmottagare & utställare
Försäljning av däck & fälgar, kundmottagning. Administrativa arbeten, inköp samt marknadsföring så som mässor.
Jag hade ansvar för olika mässor bla. Elmia, där jag satte ihop en monter med material som golv, utställningsmaterial som fälgar
och däck, trycksaker och sponsrade utställningsbilar, tog fram erbjudanden till besökarna som genererade till ökad färsäljning.

Februari 2004 - Sept 2005

Toyota Center Göteborg
I uppgifterna som kundmottagare innefattar;
• Leverans & registrering av bilar.
• Däck & fälg försäljning, inleveranser, reception,
• Kassa & post hantering.
• Inköp av förbrukningsmaterial.

Annat

Familjeföretaget - Till-tryck
Hjälper till på familjeföretaget Till-Tryck AB ett tryckeri som ritaroriginal utefter kundens behov till färdiga trycksaker.
Vi arbetar i Macmiljö och de program som används är Adobe- Illustrator, Photoshop samt InDesign.
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Övrigt
Innehar B-körkort
Språk: Svenska (Modersmål)
Engelska (Flytande både i tal & skrift)
Datavana
Grafiskt:
3d Studio Max
Render - VRay & Corona
Mudbox
RAVIT
Adobe Premiere Pro
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Indesign
Adobe After Effects
FreeHand8

Referenser
Lämnas gärna på begäran

Produktion:
Macsign och FlexiSTARTER
VersaWorks

Administrativt:
Office Word Exce & powerpoint
Ordersystem Filemaker
Visma

