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Fødselsdato

1. februar 1997

Uddannelse
Erhvervsakadmiet
Lillebælt
2016-

Multimediedesigner
Mit fokus har været webudvikling (primært frontend), grafisk
design og kommunikation i projektorienterede opgaver.

Odense Tekniske
Gymnasium
2013-2016

Teknologi A, Engelsk A, Design B
I teknologifaget løser man samfundsrelaterede problemstillinger,
hvor jeg sammen med min studiegruppe deltog i Unge Forskere
2016 og kom hjem med årets innovationspris.

Erhvervserfaring
Snæver Media IVS
2014-

Selvstændig erhvervsdrivende
Jeg fik mit eget CVR nummer som 17-årig, så der måtte en
tilladelse til fra Statsforvaltningen før jeg kunne få lov til at tjene
penge på min hobby.

Skysolution ApS
2012-

Samarbejdspartner
Jeg har været fast samarbejdspartner i Skysolution siden firmaet
startede i 2012, og min opgave har primært været opsætning af
hjemmesider og webshops i WordPress og WooCommerce.
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Frivilligt arbejde
Thinkers50 Europe
Maj 2017

Frivillig · Backstage
Da Thinkers50 Europe blev afholdt i Odense i maj 2017 var jeg
med som frivillig, hvor mine opgaver foregik backstage med
scenerekvisitter og uddeling af mikrofoner i spørgerunderne.

TEDxOdense
April 2017

Frivillig · Helping Hands
Til det første TEDxOdense event var jeg en del af det frivillighold
der fik eventet til at køre gnidningsfrit som ‘helping hands’ med
forskellige opgaver både før, under og efter begivenheden.

Coding Pirates
Odense
2016-

Næstformand og frivillig kaptajn
Coding Pirates er en landsdækkende forening med
underforeninger drevet af frivillige. I Coding Pirates lærer vi børn
og unge at bruge teknologi som f.eks. computere, robotter og
Internettet på en produktiv måde.

Sproglige færdigheder
Dansk

Modersmål

Engelsk

Flydende i skrift og tale

Øvrige oplysninger
Jeg har flere års erfaring med Adobes Creative Cloud pakke, hvor der for det meste er
blevet arbejdet i programmerne Photoshop, Illustrator og InDesign.
Jeg arbejder dagligt med HTML5 og CSS3, men jeg har også erfaring med og stor forståelse
for PHP og Javascript/jQuery. Derudover har jeg arbejdet med WordPress som bruger og
professionelt i over 7 år.

Portfolio og mere information tilgængelig på:
snaever.dk
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