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OM MIG
�

SPROG
�

Jeg er en ung og kreativ person, der 
elsker at tilegne mig nye kompetencer 
og færdigheder.
Besidder en stor beherskelse af en 
lang række kreative værktøjer, så som 
Illustrator, Photoshop & SketchUp.

Jeg brænder for at være med til at 
udvikle og skabe værdi for andre 
mennesker, blandt andet igennem mit 
frivillige arbejde som spejderleder.
I min fritid nyder jeg at være sammen 
med mine venner, tage på ture i 
skoven, fotografere og designe 
grafiske illustrationer.

Dansk

Engelsk

Norsk

Svensk

Tysk

SKILLS
�

Photoshop

Illustrator

Premiere Pro

HTML

CSS

Javascript

FIND MIG HER
�

� linkedin.com/in/troelsbp
�  facebook.com/troels.partoft

PHP

MySQL

ERFARING
�

ERHVERV

Praktikant - Winwinweb 2015
Som multimediedesigner praktikant i 
winwinweb var jeg med til at udvikle, 
designe og opbygge hjemmesider i tæt 
sammenarbejde med kunderne. Således at 
deres ønsker blev opfyldt efter bedste evne.

Vikar - Husum børnehus 2010
Som vikar i Husum børnehus var jeg med til 
at understøtte børnehavens mål om at, 
udvikle børnenes kompetencer og 
færdigheder i tråd med børnehavens værdier 
og mål.

Freelance 2015-2019
Deranged - Digitalisering af logo

Etree.dk - Grafisk design til brug hjemme-
side, socialemedier og annoncer.

FRIVILIGT

Spejder i 1. Søborg - DDS 2002 -
Igennem min tid som spejder har jeg lært at 
kunne klare mig selv, arbejde sammen i 
grupper på tværs af alder og tage en aktiv 
del i vores samfund. Igennem DDS har jeg 
også haft mulighed for at deltage i 
istandsættelsen af Ungdomsøen i Køben-
havn, så øen kan åbne op i 2019, til gavn for 
børn og unge i hele Danmark.

Spejderleder i 1. Søborg 2010 -
Som afdelingsleder, primært for børn i 
aldren 8-10, samt voksne mellem 25 og 28, er 
jeg med til at understøtte Det Danske 
Spejderkorps formål om at udvikle børn og 
unge til vågne, selvstændige mennesker, der 
er villige til at tage del i det danske samfund.
Som spejderleder har jeg også opnået 
erfaring med at planlægge og afholde større 
arrangementer for mange mennesker, så 
som sommerlejre og divisionsturneringer.

Hytteteam Hellerud 2017 -
Som en del af teamet der står for udlejning 
og vedligehold af hytten Hellerud, er jeg 
med til at sikre at der er en spejderhytte der 
kan bruges til weekendture og lejre i 
umiddelbar nærhed til København og 
omegn, til stor gavn for byspejderne så de let 
mulighed for at komme ud i naturen.
Jeg har også ansvaret for at udvikle en ny 
hjemmeside der skal gøre både leje og 
udlejning af hytten lettere.

UDDANNELSE
�

SKOLE

Multimediedesigner

På udannelsen har jeg opnået erfaring med 
kommunikation på sociale medier, videore-
digering, design samt innovation og ideud-
vikling. Jeg har gennemført 3 ud af 4 
semestre, samt praktikken i 4 semester.

HF Enkeltfag - Matematik C

2011-2015

2010-2011

Knord/Cphbusiness - Ikke færdiggjort

HF-Centeret Efterslægten

HF Enkeltfag - Engelsk C 2011
HF-Centeret Efterslægten

Web-integrator

Som web-integrator har jeg tilegnet mig 
komptencer indenfor webudvikling, billedbe-
handling, animation, design, videoproduk-
tion, fotografi samt innovation & iværksætteri.

2008-2010
KTS & RTS

KURSUS

Ledelseskursus 1

På kurset har jeg arbejdet med ledelse af 
voksne frivillige, og lært om lederskab, 
involvering, kommunikation og strategi.

2014
Det Danske Spejderkorps

Jagten på det blå guld

Kursus for ledere af børn mellem 8-10 år. På 
kurset har jeg arbejdet med sammenhæng i 
møderne, mødestruktur samt lege og 
praktiske øvelser.

2012
Det Danske Spejderkorps

12 Timers 1. Hjælpskursus 2016
1. Søborg - FSFI

ANDET
Kat. B kørekort 2015

Udvalgte eksempler af mit arbejde kan ses på min portofolio
http://troels.brandt-klanen.dk


