
Hvorfor mig?
Jeg er positiv, arbejdsvillig og har meget sjældent sygedage (har haft flere skoleår uden en eneste 
sygedag) og jeg er meget fleksibel. Jeg er den perfektionistiske type, som gør opgaverne, som jeg 
bliver sat til, ordentligt færdige. Jeg er glad for at prøve nye ting og løse problemstillinger og være 
del af et team, som jeg er vant til både fra fodbold, HTX og min uddannelse.  Jeg har altid været 
glad for at bidrage med det, jeg kan, men ellers er jeg også hurtigt lærende.

• Jeg har arbejdet som lørdagsafløser hos Post Danmark, hvor jeg havde min egen rute i bil, 
som jeg tog hver lørdag.

• Jeg har arbejdet for BaneDanmark, hvor jeg primært slog græs omkring bum-anlæg og 
signaler.

• Jeg har været fodboldtræner i VGU(Vostrup gymnastik og ungdomsforening) i 2 år, hvor jeg 
trænede et U15 drengehold.

• Jeg har været frivillig hjælper og dommer ved Skjern SG i forbindelse skolefodbold i 5 år.
• Jeg har været barnepige for et par drenge.
• Jeg har arbejdet hos min far, hvor jeg hjulpet med oprydning efter nedfældede træer, fældet 

træer, flækket træ osv.

Tjek gerne min portfolio, hvor I kan se noget af det arbejde, jeg har lavet. Jeg vil meget gerne 
komme til samtale, hvis I har lyst til at vide mere. 

Thor Kirkegaard Jakobsen

51 50 04 31 

yossie@live.dk

Aarhus, Brabrand 

http://2er.dk/

https://2er.dk/
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Teamwork

I en verden med moderne teknologi og målrettede målgrupper er content marketing 
vejen frem. 

Derfor har jeg et ønske om at tilbringe min praktikperiode, i forbindelse med min uddannelse 
som multimediedesigner, hos netop Jer. Dette er hovedsageligt på grund af min store interesse 
inden for digitalt indhold, sociale medier og idégenerering. Jeg tøvede ikke, da jeg som 
studieretning på min uddannelse valgte ’Content marketing’. Jeg blev hurtigt fanget af kvaliteten i at 
kende sin målgruppe og derudfra skabe det rette indhold via relevante kanaler. 
Selvom jeg som studerende er øvet i at arbejde praktisk med fagene, har jeg et stort ønske om at 
afprøve kræfter med disse fagområder i den virkelige verden. Her er et digitalt bureau som Jeres, 
med et yderst bredt kompetencefelt, et drømmescenarie. 

Min interesse for den digitale verden skyldes ikke mindst de mange muligheder indenfor 
marketing, der følger med, og det er uden tvivl her, min interesse for content marketing er opstået. 
Jeg har en struktureret arbejdstilgang, hvilket jeg med fordel kan bruge indenfor dette fag. Jeg har 
via faglige projekter netop erfaret vigtigheden i at kunne håndtere flere bolde i luften og ikke mindst 
fastholde overblikket.  

Jeg nyder meget at arbejde i teams, da jeg tror på vigtigheden i at lære fra sig og være i stand til at 
opsøge ny viden. I et samarbejde er jeg altid god til at lytte på andre, og ikke mindst bidrage med en 
kreativ tankegang. 

Som person er jeg passioneret og hårdarbejdende. Dette gælder i private såvel som professionelle 
sammenhænge, og jeg vil uden tvivl gå langt få at nå mine mål. Jeg er en social person, som nyder 
at være i selskab med andre mennesker. Her mærker man hurtigt, at jeg er en pige, der hviler i sig 
selv, og som aldrig undervurderer kvaliteten af en glad tilværelse. Jeg er en eventyrlysten person, 
som elsker at rykke mine grænser. Dette blev eksempelvis en realitet, da jeg, som volontør, rejste til 
Tanzania for at arbejde på et børnehjem. Her var sprogbarrierer og kulturelle forskelle en del af 
dagligdagens udfordringer. Jeg kom hjem med en større selvstændighed og en stor forståelse for 
vigtigheden i at tage ansvar. 

Jeg har et stort ønske om at blive bedre og få erfaring inden for mit fag. Derfor håber jeg at komme 
i betragtning hos Jer som praktikant, og jeg ser i så fald frem til en personlig samtale. 

Arbejdsvillig Hurtigtlærende

Hjælpsom Positiv

Uddannelsesgang 
Erhvervsakademi Aarhus 
2017-2019 PBA - Digital koncept 
udvikling

Erhvervsakademi Aarhus 
2015-2017 AK - Multimediedesign

HTX Skjern 2011-2014 
Mat/fys

Post Danmark 2014-2015 Postbud
Jeg havde en fast rute, hvor jeg sorterede og 
uddelte post til i bil.

Design Concern 2021 Webudvikler
Jeg arbejder som webudvikler, hvor jeg laver 
opgaver som design af arkitektur, interface og 
delementer, udvikling og design i WordPress 
(specielt i temaerne WPBakery og Divi), fejlfinding 
og udbedring, sociale medier, oprettelse af 
udviklingsmiljø, udvikling og implementering af 
content, koordination, præsentationer, 
kundekontakt og kodning i primært HTML og CSS.

Søgemedier A/S 2020 Praktikforløb, 
frontendudvikler
Jeg arbejdede som frontendudvikler, hvor jeg fik 
lavet en række hjemmesider i CMS-systemet 
Umbraco. Dette skete gennem et samspil med 
kunder, designere og supportere.

BEDSTpension 2020 Webudvikler
Jeg lavede en ny hjemmeside, som jeg kodede fra 
bunden af i HTML, CSS og PHP. Tjek   hjemmesiden 
på   bedstpension.dk/.

Duval Entreprise 2019 Webudvikler
Jeg lavede en ny hjemmeside, som jeg kodede fra 
bunden af i HTML, CSS og PHP.

10-4 tømmerhandel 2018 Praktikforløb, 
webdesigner
Jeg lavede Facebook-opslag, videoer, Google 
AdWords annoncer, analyserede Google Analytics, 
oprettede produkter, skrev SEO- og produkttekster 
samt kiggede  på UX'en  i forhold til check ud 
forløb, responsive ændringer og en ny 
navigationsstruktur.

Frederiksborg Tennisklub 2018 Webudvikler

Jeg lavede en ny hjemmeside, som jeg kodede fra 
bunden af i HTML, CSS og PHP.

Gravelstone 2017 Praktikforløb, webudvikler
Jeg optimerede deres hjemmesider, lavede tre nye 
hjemmesider og styrede deres Facebook-sider.

Korsholm 2014-2015 Webassistent
Jeg styrede deres Facebook-side og tog billeder af 
produkter, hvorefter jeg oprettede dem i CMS-
systemet Magento.


