Shervin Danai 28 år, Oslo
— Grafisk designer, Illustratør,
Motion Designer

Hei!

shervindanai@gmail.com

+47 918 40 737

www.shervindanai.com

Jeg er en allsidig og entusiastisk grafisk
designer på 28 år. Til tross for briller har
jeg et godt øye for helhetlige brukeropplevelser og sterke merkevarer.

Utdanning og erfaring
Frilans grafisk designer

Jeg har tre års erfaring fra design- og
kommunikasjonsbyrå, hvor jeg har løst
varierte design- og kommunikasjonsutfordringer for store og små kunder i
mange bransjer.

Aug 2014 –

Design, illustrasjon og web for blant annet Høgskulen i Volda,
Ren Røros Frontal, Røros Pride og diverse lokale aktører.

Røros Pride
Des 2019 –

Ellers er jeg opptatt av å utvikle meg.
Jeg lærer stadig nye grafiske verktøy og
teknikker. Framover skal jeg bli enda
bedre på digitale brukeropplevelser.
Som kollega er jeg raus og glad i faglige diskusjoner. Jeg er søkende av
natur, og blir motivert av utfordringer
stadig læring og høye ambisjoner.

— Grafisk ansvarlig

Ansvar for visuell identiet, og bruk av profil på flater. Tidligere
styremedlem, nåværende medlem i markedsgruppa.

Ren Røros Frontal
— Grafisk designer & illustratør

Mar 2018 – Des 2020

Grafisk designer i et multidisiplinært design- og kommunikasjonsbyrå, med hovedfokus på merkevarebygging, web design og UI,
animasjon og konseptutvikling.

Den norske dokumentarfilmfestivalen
— Grafisk ansvarleg

Aug 2014 – Aug 2016

Grafisk ansvarlig for norges største dokumentarfilmfestival.
Ansvarlig for visuell identitet, webdesign, merchandise, programhefte, dekor og vignett.

Interesser
Teknologi

— Grafisk designer & illustratør

Sci-fi & Skrekkfilmer

Friluftsliv & trening

Gatefoto

Musikk & konserter
Gaming

Sykling

Studenthuset Rokken
Aug 2014 – Jun 2016

— Grafisk designer

Innholdsproduksjon og markedsføring av arrangementer og
festivaler på Instagram, Facebook og trykk.

Matlaging

Høgskulen i Volda

Ferdigheter

Aug 2013 – Jun 2016

Konsept- & idéuvikling

Branding

Illustrasjon

Web & UI design

Motion Design

Basic HTML & CSS

Videoredigering

Trykklargjøring

Førekort klasse B

Norsk - morsmål

Engelsk - flytende

Visuell kommunikasjon, web design, redaksjonell design,strategisk
design, konseptutvikling, kommersiell fotografi.

Andre erfaringer

2011–

Et arbeidsjern med variert arbeidsbakgrunn innen salg, kundeservice, personlig assistanse og administrasjon.

Uansett, nok om meg!
La oss heller lage bra ting sammen!
Jeg kan alltid nås på +47 918 40 737 eller
shervindanai@gmail.com. Ta kontakt, vi
virker som en god match.

Kurs
Design thinking: Train the Trainer
Okt 2019

Send

— Creuna

Et dybdekurs i tjenestedesign og fasilitering av Design Thinking
workshops.

Design Thinking: Introduksjon
Aug 2019

Skriv en melding

— Media, IKT & Design, Bachelor

— Creuna

Et todagers kurs i brukerorientert design, blant annet innsiktsinnsamling og kundereise.

