
Natasia Pedraja Hove
MULTIMEDIEDESIGNER

FAGLIG PROFIL
Jeg har, så længe jeg kan huske, haft en stor passion for 
det visuelle og kreative, så jeg er derfor en super skarp 
multimediedesigner og billedkunstner med en enorm 
livskraft og iver. Jeg har stor erfaring med marketing, en 
masse grafiske og digitale kompetencer, som gør at jeg går 
til opgaven med både ildhu og omhu.

ekspertise 
ADOBE

WORDPRESS
DANSK

SPANSK
ENGELSK

PEOPLE SKILLS
KUNST

uddannelse
MULTIMEDIEDESIGNER 
Københavns Erhvervsakedemi (KEA) 2018

WEB INTEGRATOR 
Roskilde Teknisk Skole (RTS) 2014

DESIGN &PORTFOLIO 
Købehavns Teknisk Skole (KTS) 2012
Eksamenspapirer kan sendes efter aftale.

KUNSTNERISK ASSISTENT
KRISTIAN SVERDRUP 2013-2020
Idéudvikling, produktion og eksekvering af kunstværker samt 
grafisk design af pop-ud-bøger, tapeter og plakater. 
Vi har gennem årene være på Nivågård Malerisamling, Aal-
borg Kunsthal, Cobra-rummet, Bakkehusmuseet, etc.

MEDIA DESIGNER
BANCORE 2019-2020
Design og udvikling af hjemmesider, email-marketing, SoMe, 
print, etc.. Meget af mit arbejde bestod i at samarbejde på 
tværs af landegrænser med et udvikler-team i Letland.
Referencer oplyses efter aftale.

KAMPAGNE SPECIALIST
WUNDERMAN 2018
Email-marketing for kunder som: Adidas, HBO, Nestlé, etc.
Mit arbejde bestod af at tilrettelægge og sende kampagner 
via email, push og SMS ud på samtlige europæiske sprog og 
arabisk. Quality Assurance spillede en stor rolle i mit arbejde.

PRAKTIKANT
GALLERI HEIKE ARNDT 2018
Som led i min uddannelse, som multimediedesigner, tog jeg 
min praktik i et kunstgalleri i Berlin. Her havde jeg ansvar for 
grafisk design af kataloger og plakater, vedligeholdelse af 
webshop og SoMe samt kontakt til kunstnere og kunder på 
dansk, svensk, norsk, engelsk, spansk og tysk.

GRAFISK DESIGNER
BIOGEN 2015
Jeg havde en projektansættelse imens Biogen udvidede sin 
fabrik i Hillerød. Mit arbejde bestod i at lave materialer, der 
skulle højne sikkerheden på byggepladsen og gøre samar-
bejdet lettere blandt de mange forskellige nationaliteter på 
plasen. Her designede jeg piktogrammer, parlører, 
thermokopper, etc.
Referencer og eksempler oplyses efter aftale.

KONTAKT
HOLA@NATASIA.DK
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