http://alejandra.dk
ale@alejandra.dk

Jeg er en 39 årige mexi-viking importeret direkte fra det
eksotiske Mexico, og som er effektiv som en viking. Jeg har
simpelthen det bedste fra to verdner :)
Jeg er passioneret og arbejder rutineret med design, udvikling og vedligeholdelse af grafiske identiteter i både
trykte og online medier. Jeg brænder for at bruge evnen
til at forstå budskaber, konceptualisere dem og kommunikere dem grafisk på en overbevisende, kreativ og strategisk måde. Min erfaring er baseret på projektløsninger
for kunder fra forskellige brancher. Det har givet mig en
alsidig måde at tænke visuel og strategisk kommunikation
på, som skaber salg.
Som person er jeg en troværdig og smilende ven og kollega. Kvalitet og ansvarlighed er nøgleord for mig, når jeg
løser opgaver.

/in/alejandraandersen

+45 3142 3068

Dyssegårdsvej 8
2900 Hellerup

Gift og mor til
tvillinger

Alejandra har gjort sig meget
positiv bemærket gennem sit
engagement og dedikering til hver
en opgave. Hun kan holde hovedet
koldt under pres og levere et højt
fagligt niveau.
Alejandra har udviklet meget unikke logo´er og grafiske identiteter.
Hun har forestået hele kampagner.
Derudover har hun bidraget på
mange måder til de fleste områder
i virksomheden.
Adm. Direktør Kirsten Poulsen
Firstmove

MOTTO

ERHVERVSERFARING

”If you don´t have any shadows, you´re not standing in the light.”

Marketingmedarbejder
Complimente
juni 2016 - oktober 2016

Hellerup

Projektansættelse med fokus på optimering af virksomhedens grafiske og
markedsføringsmæssige strategi. Her varetog jeg opgaver såsom: SoMe
strategi, design af visitkort, plakatter og salgsmateriale, web re-design og
vedligeholdelse, fotografering og assistance af indretningsprojekter.

Freelancer
Diverse kunder
januar 2013 - januar 2016

Hellerup

I forbindelse med en ”udvidet” forældreorlov har jeg i denne periode
arbejdet med adskellige projekter, primært design, programering og vedligeholdelse af hjemmesider, skabelse af grafiske identiteter, udarbejdelse af
illustrationer.

KERNEKOMPETENCER
Adobe pakke
Grafisk design

SEO

Kundeforståelse

Mail-Marketing

Web

Firstmove
september 2007 - maj 20l2

Analyse & Strategi

Imødekommende

Professionel

Lærenem

Ansvarlig
Team player

•••••
•••••
•••••

Spansk
Dansk
Engelsk

UDDANNELSE OG KURSER
Cand. Mag. i Kommunikation, Kultur og Marketing.
Speciale i operationel branding strategi i samarbejde
med Novo Nordisk, Mexico.
Aalborg Universitet
2006

Handelsassistent
Danske Ambassade
2005

SPROG

København

Jeg var gennem fem år ansvarlig for skabelse og/eller videreudviklingen af
kreative løsninger. Det gjaldt både virksomhedens og kundernes branding
og grafiske identitet. Jeg stod for udarbejdelse af opgaverne fra idégenerering til slutresultat af produkter som: Logo, visitkort, brevpapir, magasiner, direct mails, annoncer, rollups, skilte, foldere, emballage, layout til hjemmesider,
layout og opsætning af PP præsentationer til foredrag, templates, mm. Derudover har jeg erfaring med markedsanalyse og forskning i forbrugeradfærd
og kommunikationsstrategi.

SOME

Content marketing

Resultatorienteret

Grafisk ansvarlig (AD)

Branding

Visuel identitet

Mexico City

Ansvarlig for kontakten med virksomheder og udarbejdelse af diverse
markedsundersøgelser under planlægning af statsbesøg med tilhørende
erhvervsdelegation.

Bachelor i Marketing,
University of Guadalajara, Mexico

Marketingassistent

Online markedsføring: SoMe, SEO, E-mail marketing.
Bigum&Co
2016

Scandinavian Design Center
2004

Mexico City

Dag-til-dag ledelse af kontakt med forretningspartnere, kunder, leverandører, mexicanske myndigheder, tolder, etc. for sikre en smidig distribution
og salg tilgang. Klagøring og lanceringen af nyt showroom i Mexico City
(inkl boligindretning) og administrative opgaver.

2001

Webdesign: WordPress, CSS, HTLM5.
Jensens Kurser
2015
Grafisk design: Adobe CCS pakke.
IT - Kompetence
2007

FRITIDSINTERESSER

Boligindretning

Familie

Rejse

Venner

Svømning

Oliemaling

Film

Fotografering

