
CV - CHARLOTTE HØVRING
Engagement er for mig den direkte vej til arbejdsglæde, og med nys   gerrighed og 
åbent sind finder jeg ind til kernen i enhver opgave for at skabe smukke og ikke 
mindst velfungerende helhedsløsninger.
Som arkitekt er jeg trænet i at koordinere, så samtidig med at jeg holder overblik-
ket, har jeg et skarpt øje på detaljen, og jeg nyder at tilrettelægge, så det visuelle 
og det verbale underbygger hinanden og gør budskabet relevant for målgruppen. 
Jeg er ambitiøs, ikke på nogen rangstige men rent fagligt, og det forpligter, så jeg 
arbejder kvalitetsbevidst, ansvarsfuldt og vedholdende.
Humor ser jeg som en gratis vitaminpille, man ikke kan få for mange af.

ERHVERVSERFARING
 2014 - 2015 Kommunikationsmedarbejder     Køge Kirke - deltid
 Udformede grafik og tekster til print, web, Facebook og pressemeddelelser mm. 

 2012 Kommunikationsmedarbejder     www.charlotte.hoevring.dk - link
 Min egen hjemmeside har jeg lavet i CMS-systemet WordPress. 

 2011 - 2012 Grafisk designer     OLRIKS International ApS - freelance
 Udformede salgsmateriale, visitkort, udkast til hjemmeside mm. 
 Arbejder på pc i Adobe CS5: InDesign, Photoshop, Illustrator og Office pakken

 2001 - 2010 Marketingmedarbejder     asger bc LYS a/s - Håndværksproducerede lamper
 Fungerede som ‘in-house bureau’ og udarbejdede alt grafisk materiale: 
	 •	 Idé-udkast	og	tilrettelæggelse	af	information
	 •	 Layout	og	opsætning	/	dtp	
	 •	 Tekster	om	lys,	lamper	og	firma	+	redigering	-	også	på	engelsk
	 •	 Fotografering	og	billedebehandling:	Fritskrabning,	manipulation,	justering	osv
	 •	 Illustrationer:	Snittegninger,	lysudstrålinger,	vignetter	mm
	 •	 Klargøring	til	tryk	og	kontakt	med	trykkeri	mm
	 •	 Opbygning	og	vedligeholdelse	af	hjemmeside:	Struktur	og	design	

 Produkterne var bla:
	 •	 Brevlinie:	Brevpapir,	kuverter,	etiketter,	visitkort	mm
	 •	 Annoncer,	flyers	mm
	 •	 Produktark
	 •	 Brochurer	og	temahæfter
	 •	 Priskatalog	/	produktoversigt
	 •	 Emballage:	Lampekasser	og	tasker
	 •	 Hjemmeside

 Arbejdede på pc og primært i:
	 •	 InDesign	CS4
	 •	 Photoshop	CS4
	 •	 Illustrator	CS3
	 •	 Office-pakken
	 •	 Vedligeholdt	hjemmesiden	i	et	specialudviklet	CMS	system

 Jobbet udviklede sig fra 'lysrådgiver og salgssupporter' med vægten på   
 belysningsprojekter og ordremodtagelse - denne del stoppede i 2004.

 2001 DtP’er    DSB International - praktik
 Udarbejdede brochure, annoncer, opslag, flowchart mm. på Mac.

 2000 Indretningsarkitekt    B4 Biblioteksinventar - freelance

 1998 - 1999 DtP’er     Unibank Markets, Grafik - forlænget barselsvikariat
 Udformede præsentationsmateriale, publikationer, invitationer, formidlingsråd, på pc. 
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 1997 Projektmedarbejder   PMF-A, Pædagogiske Medhjælperes Fælles A-kasse
 Opbyggede PMF-A’s 10-binds regelsamling: 
	 •		Systematiserede	eksisterende	papirer,	lavede	skabe	lon	er	til	standarddokumenter 
		 	 samt	organiserede	mangfoldiggørelse	og	distribution	til	afdelingerne.	
 •		Skabte	en	manual	med	beskrivelse	af	principperne	og	videreførelse	af	samlingen.

 1994 - 1996 Kursusarrangør / -underviser   SFA/DJØF’s Journalistik og formidlingskursus - freelance
  Medarrangør på 5 kurser af 3-4 ugers varighed. Underviste bl.a. i:
  •  Argumentation,	målgruppe/budskab,	kreativ	skrivning,	faglig	formidling.

 1993 - 1994 Arkitekt   KUC, Københavns Ungdom Centre - projektansat
 1992 - 1993 Arkitekt og organisator   Idéudviklingsselskabet Den Trojanske Hest’
 1988 - 1991 Arkitekt   Per Nygaard Andersens Tegnestue
  Renovering, indretning og design.

UDDANNELSE
 1983 - 1987 Kunstakademiets Arkitektskole     Afd. for Møbel- og Rumkunst 
 1982 - 1983 Fælleskursus    Design Instituttet på arkitektskolen
 1977 - 1982 Kunstakademiets Arkitektskole     J.O. Spreckelsen’s Afd.
  Inklusiv ½ på værkstedsskole
  Uddannet til den kreative proces, formgivning, projektkoordinering mm.

 1977 Nysproglig student     Nørre Gymnasium

KURSER
Grafik og edb
 2014 Grafisk design og digital billedebehandling, CS6 Mac   3 uger hos IT-Kompetence
 2013 Online Marketing - Sociale Medier, Mac   3 uger hos IT-Kompetence
 2013 E-publikationer til tablet: folio, iBook + -Author, Mac   3 uger hos IT-Kompetence
 2012 Avanceret WordPress - HTML + WordPress CMS   6 uger hos IT-Kompetence
 2011 Web-design og -kommunikation CS5   6 uger hos IT-Kompetence
  Arbejdede på pc med bl.a. Dreamweaver/HTML og Flash.
 2009 Photoshop CS4   2 dage hos Softworld
 2008 InDesign CS4   2 dage hos Softworld
 2000 DtP-kursus - grafisk bearbejdning og Internet   5 mdr hos IT-Kompetence
 Arbejdede på Mac i QuarkXPress, Photoshop, Illustrator og Dreamweaver.
 2000 Web-design   25 lektioner
 Arbejdede på pc i Dreamweaver mm.
 2000 Grafisk design   80 timer
 Arbejdede på pc i InDesign, Illustrator og Photoshop.
 1996 ’’Den selvstændige DtP’er – Fra idé til færdigt produkt’’   5 mdr
 Rough, layout, DtP, Internet og markedsføring.
 Word, Excel, PageMaker, CorelDRAW, Photoshop, PowerPoint.

 Kommunikations- og formidlingskurser
 2014 Sociale Medier i virksomhedens kommunikation   6 uger hos DMJX, Diplom-modul
 2013 Projektleder på digitale kommunikationsprojekter   6 uger hos Kommunikationsforum
 2013 Kommunikation i praksis   6 uger, AU-fagmodul
 1996 Evalueringskursus   1 uge
  1995 Journalistikkursus   week-end kursus hos Carsten Grolin
 1995 Læreranstalternes Fælles Formidlingskursus   ¼ års-værk på universitetet
 1994 Journalistik- og formidlingskursus   3 uger, fuldtid

Kurser iøvrigt  
 1993 - 1996 Diverse edb-kurser
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I ØVRIGT
 2000 Frivillig i Amnesty International i PR-gruppen for aktive i København

 1996-1998 Frivillig på Mellemfolkeligt Samvirke’s blad for aktive i København /  
  Nordsjælland. Ansvarlig for redigering og layout.

 1989-1996 Medlem af bestyrelsen i min daværende andelsboligforening
 1992-2002 Aktiv i et keramikværksted og medlem af styregruppen

SPROG
 Svensk Er mit andet modersmål
 Engelsk Behersker jeg i skrift og tale
 Tysk Har jeg kendskab til

IT-KOMPETENCER
 InDesign CS5 Superbruger
 Photoshop CS5 Superbruger
 Illustrator CS3 Bruger
 Acrobat Professionel  Bruger
 i-Book Author  Bruger
 CMS-special + WordPress  Bruger
 Tangora  Bruger
 Dreamweaver Bruger  
 Flash Kendskab
 Word Bruger
 Excel Bruger
 PowerPoint Bruger
 CorelDRAW Superbruger

REFERENCER
  Køge Kirke: Menighedsmedlem Bente Yde Enert, marketingchef
  mobil 40 40 24 20 - be@haveselskabet.dk
  asger bc LYS: Salgschef Martin Hendrup - nu area manager  
  hos ERCO mobil 30 92 60 64 - privat 75 82 45 11
  Jeg sender gerne udtalelser fra tidligere ansættelser.

I  FRITIDEN
Jeg er født i -58 i København, men bor nu i Køge sammen med min 
kæreste, Jørgen, som underviser på musikskoler. 
Som et udpræget billede-menneske må jeg hele tiden fotografere, 
det jeg ser, og jeg henter meget inspiration og energi på ture både i 
byer og ved skov og strand. 
Jeg er nysgerrig af natur, så jeg keder mig aldrig. Om ikke andet er 
der altid nyt at lære eller undersøge på nettet og en stak bøger, der 
frister med ny viden og oplevelser. 
Det er dejligt at gå på udstilling og til koncerter, og kan vi få venner 
med, så er der flere synsvinkler på oplevelsen, når vi diskuterer den 
over en god middag. 
Kreativiteten folder sig også ud i køkkenet, og det bliver ofte til 3 ret-
ter. De skal til gengæld ikke blive på sidebenene, men når dans og 
gymnastik kombineres, bliver det sjovt at få pulsen op. 

Hvis jeg havde “tid” ville jeg rejse rigtig meget, men nu bliver det til 
mindst én tur om året. I år blev det Barcelona på kryds og på tværs.
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