
Ansøgning
GRAFIKER

Jeg kan tilbyde jer et humoristisk og kreativt men-
neske med et åbent sind. 
Engageret i arbejdsopgaverne og er fokuseret på 
at give kunden en både personlig og professionel 
service.

Jeg arbejdede i flere år med handicappede unge, 
men skiftede kurs og blev udlært mediegrafiker.
Omsorgsområdet gav mig stor erfaring med 
kommunikation og afdækning af behov samt en 
praktisk erfaring i at samarbejde - også på tværs 
af faggrupper, som er blandt mine stærke res-
sourcer.

theADMAN fremstår som en attraktiv arbejds-
plads, og de alsidige opgaver virker både tiltræk-
kende og udfordrende. Jeg er derfor interesseret 
i en stilling som jeres nye mediegrafiker, hvor jeg 
ønsker at bidrage med at skabe en unik visuel 
kommunikation, der styrker kundens grafiske 
identitet.

Ønsker I yderligere oplysninger, er I meget vel-
komne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Mediegrafiker
Trine Harritz Larsen

Den 1. marts 2019

Personlige kompetencer
ERHVERVSERFARING

2012-2018 TIMELÆRER HERNINGSHOLMS ERHVERVSSKOLE
  Undervisning af GF1, webintegrator- og medie-

grafiker-elever i Adobe Photoshop, InDesign og 
Illustrator samt design, tekst og typografi mm. 
Det har været både lærerigt og spændende.

2016-2016 ALLSTICKERS
 Udarbejdelse af wallstickers.
2013-2015 AFTENSKOLELÆRER VIBORG UNGDOMSSKOLE
 Adobe Photoshop samt foto/kamera.
2008-2011 ROUNBORGS GRAFISKE HUS, HOLSTEBRO
  Min elevtid på et større trykkeri har givet mig 

erfaring med bl.a. kundeservice, opsætning af 
diverse tryksager, ombrydning, udskydning, 
færdiggørelse af dokumenter, printopgaver 
samt godkendelse og klargøring til tryk.

1997-2006 NØRREHUS FRITIDSHJEM
  Børn og unge med forskellige former for fysiske 

og psykiske funktionsnedsættelser.
1996-1997 VIBORG SYGEHUS T10-1
 Patienter med traumer som knoglebrud mm.
1990-1995 HJEMMEPLEJEN DIGTERPARKEN
 Psykisk tilsyn, hjælp til medicin, pleje mm.
 Pleje/omsorg og rengøring.
1987-1988 PICCOLINE OG LABORANTMEDHJÆLPER
  Det Danske Hedeselskab.  

Håndtering af intern/ekstern post o.a.
1986-1987 PÆDAGOGMEDHJÆLPER
  Dansk Kvindesamfunds Pæd. Legestue  

Børn med mange forskellige nationaliteter.

Curriculum vitae

TRINE HARRITZ LARSEN
Korsbakken 26, Rødding
8830 Tjele
Tlf.: 2346 6979
Mail: trinegrafik@gmail.com
25. juli 1970
Interesser: Fotografering

UDDANNELSER
2006-2011 MEDIEGRAFIKERUDDANNELSEN, HERNING
1995-1996 SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN
1992-1993 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN
1976-1986 FOLKESKOLENS 9. KL. PÅ ØRUM FÆLLESSKOLE

http://www.linkedin.com/in/trine-harritz-larsen-1235361b?trk=nav_responsive_tab
http://www.facebook.com/trinehl/photos_all
http://www.trinegrafik.dk


SVENDEBREV

Trine Harritz Larsen
Korsbakken 26
8830 Tjele

  
                                                                              Holstebro d. 7.4.2011

Anbefaling

Trine Larsen har været i lære hos Rounborgs grafiske hus fra 26.2.2008 til 
hendes færdiguddannelse d. 7.4.2011.
Jeg kan kun give hende de allerbedste anbefalinger med på vejen. Altid 
møder hun frisk og veloplagt, med stor energi og godt humør. Hun har et 
stort gåpåmod med hensyn til opgaver og nye udfordringer. Kvaliteten af 
arbejdet har altid været til firmaets og kundernes fulde tilfredshed. Jeg kan 
kun medgive hende de bedste anbefalinger.

Skulle der være yderligere spørgsmål, står jeg gerne til rådighed.

Venlig hilsen
Rounborgs grafiske hus

Peter Ulrik Christensen

EKSAMENSBEVISER samt UDTALELSER
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