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Uddannelse

Relevant erfaring

2010-2013: Cand.IT, Digital Design og Kommunikation fra 
IT-Universitetet i København. Specialisering i Brugercenteret design 
med fokus på User Experience og usability.

2007-2010: Bachelor i Biblioteks- og Informationsvidenskab fra Det 
Informationsvidenskabelige Akademi, IVA.

2003-2006: Sproglig Studentereksamen fra Frederiksværk Gymnasium 
og HF.

Jul. 2011 – nu: Medstifter af web-noir.
Hobbyvirksomhed som udvikler og leverer digitale løsninger til mindre 
virksomheder og organisationer (primært wordpress-baserede web-
sites). Se evt. www.web-noir.dk.

Maj 2013 - April 2014: Projektmedarbejder, Statsbiblioteket, Bibzoom 
(Bibliotekernes Digitale Musiktjeneste).
Udvikling og drift af Bibzooms 3 platforme (web, desktop-applikation 
og smartphone-applikation). Udarbejdelse af interaktive wireframes til 
nyt website, design af diverse UX-elementer og banner-reklamer. 
Ansvarlig for konceptudvikling, UX, IA, visuelt design og implementer-
ing af nyt bruger-verifikationssystem.

Aug. 2012 – Jan. 2013: Hjælpelærer, IT-Universitetet i København, 
Design  til Digitale Kommunikationsplatforme.
Assistere og vejlede de studerende under øvelsestimer (bestående af  
HTML5, CSS3 og jQuery øvelser). Rette og godkende øvelser samt 
vejlede og give feedback på de studerendes eksamensprojekter, som 
bestod i at udvikle en digital løsning – fra idé til implementering.

Sep. 2012: Hjælpelærer, Lund Eye Tracking Academy, Lund Univer-
sitet.
Assistere undervejs på kurset, opsætning af hardware, planlægning af 
eye tracking demonstrationer og øvelser samt ansvarlig for hi-speed 
Eyelink demonstration.

Aug. 2011 – Maj 2012: Studentermedhjælp, ECD-gruppen A/S, 
webredaktionen. 
Planlægning og udførelse af usability-brugertests, søgemaskineoptimer-
ing (SEO) og linkbuilding.

Hej!

Resumé

26-årig kvindelig cand.IT i 
Digital Design og Kommu-
nikation fra 
IT-Universitetet. 
Skarp og erfaren indenfor 
digital design, user 
experience og usability 
med stærke analytiske og 
kommunikative evner. 
Jeg brænder for det 
digitale univers og for at 
designe og udvikle 
innovative digitale 
løsninger som skaber 
gode, unikke brugeroplev-
elser. 
Udover det solide kend-
skab til best practise 
teorier og metoder som 
min akademiske baggrund 
har givet, mester jeg også 
den praktiske udførelse. 
Jeg elsker at skabe og 
mestrer moderne web-
teknologier, værktøjer og 
sprog (HTML5, CSS3, 
JavaScript/jQyery) samt 
Adobe-pakken.

www.linkedin.com/in/dittestokholm



Personlige rammer
Jeg engagerer mig normalt rigtigt meget i alt, hvad jeg laver, og er 
generelt meget omhyggelig og føler et stort ansvar for alt, hvad jeg 
tager del i. Som person er jeg nysgerrig og åben. Jeg er god til at 
samarbejde, men arbejder også godt selvstændigt. Jeg kan rigtigt godt 
lide at lære nye ting og at skabe gode resultater. Jeg trives når der er 
fart på, og med at have mange bolde i luften. Jeg har øje for både 
detaljer og helhed. Jeg er ikke bange for udfordringer.

Udover at følge med i trends inden for web-design og -udvikling samt 
nye teknologier og gadgets, interesserer jeg mig også for rulleskøjte-
løb, rejser madlavning, god kaffe og hitte-katten Lillemis. 
Socialt samvær med vennerne og kæresten sætter jeg også stor pris på.

Kompetencer

User Experience & Usability

Web Design

CMS (primært Wordpress & 

Drupal)

Eye Tracking

Interaktionsdesign

Tilgængelighed

Informationsarkitektur 

Brugertest (Kvalitativ & kvantitativ)

Prototyping & Wireframing

Grafisk design

SEO

Agil projektudvikling

Kvalitetsstandarder

Illustrator   Javascript/jQuery

InDesign   Axure

Photoshop   PHP

HTML5 & CSS3   MySQL

Software & sprog

Jan. 2009 – Apr. 2011: Studentermedhjælp, Mediecenteret på 
Lollandsvej.
Forvaltning af digitale og fysiske materialer leveret til Frederiksbergs 
folkeskoler. 
Udvikling og levering af digitale undervisningsmaterialer til ordblinde 
børn.

   Ditte er en stor 
fornøjelse at arbejde 
sammen med, og jeg vil til 
hver en tid anbefale hende. 
Hun kan sit kram, er hurtigt 
tænkende, arbejdsom, 
analytisk, løsningsorienteret 
og grundig. Hun kan både 
fordybe sig i detaljen og 
skabe overblik i meget 
komplekse opgaver. Ditte er 
et stort aktiv i et team og 
gør hurtigt sig selv uundvær-
lig.
- Nicola Ravden, Special-
konsulent, Statsbiblioteket, 
44734633


