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Nøkkelkvalifikasjoner Arbeidserfaring

Design

Utvikling

Jeg har stor arbeidskapasitet og arbeidslyst.
Jeg liker å lære nye ting, og er opptatt av teknologi og 

innovasjon. Jeg liker å ha flere prosjekter i ilden på samme 
tid. Jeg jobber godt under press og gjør meg alltid ferdig 

med prosjekter jeg har begynt på. For meg er det viktig å 
levere et godt resultat, slik at både kunden og jeg er 

fornøyd med sluttproduktet. Jeg stiller høye krav til meg 
selv, og arbeidet jeg leverer. Jeg ser på meg selv som blid 

og serviceorientert.

+47 93 82 65 65 | idarklein@hotmail.com
Anne Hogstads veg 5, 7046 Trondheim

2017 - D.D, Avdelingsleder Support v/ Skipnes Kommunikasjon AS 
Delegering av arbeidsoppgaver, ansvarlig for deadlines, programmering og vedlike-
hold av bestillingsløsninger (Web2Print), nettsider i Wordpress, automatisering, 
fletting av data, support/kundebehandling

2015 - 2017, Mediegrafiker med IT-profil v/ Skipnes Kommunikasjon AS 
Programmering og vedlikehold av bestillingsløsninger (Web2Print), nettsider i 
Wordpress, automatisering, fletting av data, support/kundebehandling

2010 - 2015, Mediegrafiker v/ NTNU Grafisk senter 
Grafisk design, konsulent, instruktør for lærling, produksjon og vedlikehold av 
maskinpark

2010, Kundeservice, avdeling Norge v/ Bet365.com 
3 måneder i Stoke, England.

2007 - 2010, Mediegrafikerlærling v/ NTNU Grafisk senter
Godt kurset i Adobe sine programmer

Hobbyer og interesser
Jeg ble tidlig interresert i data og bruker til tider mye fritid 
foran maskinen, med alt fra å lage nettsider til å koble av 

med spill. Jeg er generelt glad i å skape ting. Alt fra å bygge 
lego med barna, bygge datamaskiner, pusse opp og snekring. 

Jeg er gift og har to gutter, så jeg prioriterer tiden barna er 
våkne på dem. Trening, klatring, fotball og brettspill med 

venner er høyt på lista når jeg skal koble av. Er opptatt av 
miljøet og jobber stadig med å forbedre mitt og familiens 

klimaavtrykk, og prøver å gi barna gode verdier. Nylig startet 
jeg med Jiu-Jitsu som holder treningsmotivasjonen min høy.

Leif Lambine
Driftsleder NTNU Grafisk senter, fram til april 2014
Tlf: 900 38 071

Flere referanser oppgis på forespørsel

Utdanning

Kompetanse

Referanser

2010, Svennebrev i Mediegrafikerfaget
Bestått meget godt (nr 7 i Norge)

2008, Grafisk tverrfaglig teorieksamen

2002 - 2005, Generell studiekompetanse 
Idrettsfag, Strinda vgs

Førerkort kl. A og B

Godt kurset i Adobe sine programmer
InDesign, Photoshop, Illustrator, Bridge, Acrobat, Premiere Pro, Dreamweaver, Muse

Generelt gode datakunnskaper 

Startet enkeltmannsforetaket KL1 Design i 2011
Brukes hovedsaklig til websider på kveldstid

Engelsk
Flytende skriftlig og muntlig (Flere lengre opphold i Australia og England)

InDesign

Photoshop

Illustrator

Premiere Pro

Dreamweaver

Muse

Wordpress

HTML

CSS

PhP

jQuery

JavaScript

http://kl1.no/CV/

