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/ Grafisk Design 

Uddannelse
2020 - 2022
Innovation og entrepreneurship, UCN
En uddannelse, hvor jeg har lært om forret-
ningsudvikling og innovationsprocesser og 
koplet teorien sammen med udviklingen af 
min egen forretning. 
Jeg har under uddannelsen bl.a. fokuseret 
på facilitering af  kreativitet, hvor jeg testede 
programmer af i de ældre folkeskoleklasser. 

2017 - 2019
Grafisk Designteknolog, UCN 
Studieretning i marketing og iscenesættelse 
som valgfag. Her har jeg lært at bruge de-
signthinking og andre metoder til at kunne 
udvikle visuel kommunikation, der hjælper 
især virksomheder med at skille sig ud. 

2019 + 2020
Praktik i egen virksomhed UCN
Under UCN’s iværksætterforløb Next Step har 
jeg over to forløb, på 10 uger af gangen, for-
dybet mig i og udviklet mine kompetencer in-
den for innovation og entreprenørskab i min 
egen virksomhed Con_tradst.

2018 
California State University, Fullerton
2 uger i CA, hvor jeg samarbjedede med 
amerikanske studerende om at lave en ani-
mationsvideo (motion graphic).

2012 - 2015
Vesthimmerlands Gymnasium, STX 
Studieretning i Musik, Idræt og Tysk

Relevant erhvervserfaring
2020 - nu
Kunstner
Con_tradst er navnet på min kunstverden, hvor jeg 
sælger alt fra akryl og olie malerier på lærred til sto-
re gavlmalerier primært lavet med spraymaling. Jeg 
har værksted i Aalborg, hvor jeg i kunstnerfælles-
skabet North Urban Art Studio dagligt sparrer med 
dygtige artister inden for mange forskellige kunst-
grene.  Derudover laver jeg workshops, som jeg 
tilpasser til de forskellige niveauer, som jeg møder. 
Jeg går meget op i at alle kan få noget med fra for-
løbene i form af samarbejde, designprocesser og 
generelt værktøjer, som efterfølgende kan bruges i 
mange sammenhænge. Det er primært streetart og 
spray workshops jeg beskæftiger mig med, hvor jeg 
bruger min erfaring med facilitering af kreativitet. 

2019 - nu
Freelance Grafisk Designer
Jeg har siden 2019 arbejdet selvstændigt som 
grafisk design freelancer og derved arbejdet med 
forskellige virksomheder såsom NRE,  IKEA,  HMC, 
Kropsterapeut - Birthe Marie,  FramingPeople mm.
Jeg har arbejdet med at skabe eller optime-
re visuelle identiter, logo, SoMe strategier, illu-
strationer, opsætning af fysiske produkter ect. 
I mit arbejde lægger stor vægt på designthinking 
processen, hvor jeg har udviklet mine egne steps, 
som sikkert fører i mål med et visuelt produkt, der 
både stemmer overens med virksomhedens og kun-
dernes værdier. 

Mit fulde CV kan findes på 
ht tps : / /www. l inked in .com/ in/anna-ka th r i -
ne-trads-dalsgaard-852b02152/
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Anna Kathrine Trads Dalsgaard
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annaktrads@gmail.com

www.annakathrinetrads.com
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Software

Adobe
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Photoshop

Adobe
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Adobe
Lightroom

Adobe
Premiere Pro

Wordpress Procreate MailChimp

”Anna Kathrine har stået for 
en ny profil til mine Socia-
le Medier, med fokus på at 
skabe en strømlignet iden-
titet. Under vores samarbej-
de, kunne Anna Kathrine let 
visualisere de tanker og ideer 
jeg havde til udtrykket, samt 
give nye udtryk, som jeg ikke 
selv kunne have tænkt mig 
frem til! Hendes engagement 
og gode humør gjorde at 
processen var yderst god, og 
det endelige resultat ligeså.”

- DJ & Producer, Rasmus Vels

”AK har et godt øje på både 
design og layout. Hun er hurtig til 
at fange nye input og gøre dem 
anvendelige i praksis. Hun formår, 
at arbejde koncentreret med en 
opgave og er i stand til at rådføre 
sig undervejs, hvis noget frem-
står uklart. Derudover har hun et 
forfriskende smil og et smittende 
humør, som er med til at give god 
energi til arbejdsdagen. Det har 
været en fornøjelse, at have AK 
med “under vingen”. Hermed 
min varmeste anbefaling til Anna 
Kathrine.”

- Heidi Rytter, Grafisk designer

”Anna Kathrine har en god 
intuitiv kreativ sans, hun er 
dygtig til at komme med for-
slag som matcher mine ideer 
og ønsker. 
Vores gode samarbejde un-
derstøttes af Anna Katrine’s 
søde og imødekommende 
personlighed. ”

- Birthe Marie 
Totum Kropsterapeut

Personlige kvaliteter
Kreativ Selvstændig Nysgerrig Glad Energisk Lærenem Strukturereret

Tak for kigget :-) 
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