Kent Kjærgaard Jensen

Elevansøgning
af Kent Kjærgaard Jensen

Jeg hedder Kent og er en fyr på 23 år og har afsluttet mit grundforløb
på Herningsholm Erhvervsskole - Medieproduktion,
og søger derfor en elevplads.
Jeg søger et sted der kan give mig noget udfordring, uanset om det er
med vægt på web, tryksager eller begge ting.
I løbet af mit grundforløb har jeg lavet nogle projekter, og nogle af dem
er lagt ud på min hjemmeside under menupunktet ”portfolio”
www.kentkj.dk

C

V

urriculum

itae

Data om mig
Navn: 			
Kent Kjærgaard Jensen
Adresse: 		
Nygårds allé 32, 7430 Ikast
Født:			
29. Juli 1990
Tlf:			60772177
E-mail:		 Kentkjaergaard@hotmail.com

Hvad kan jeg?
På mit skoleophold har jeg lært at designe logoer,
plakater, foldere, visitkort m.m. Derudover har jeg
også beskæftiget mig med web i form af HTML.
Jeg har arbejdet meget med Adobe pakken og har
derfor stor erfaring inden for specielt Photoshop,
Illustrator og Indesign.
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Erhvervserfaring
2007 -			

Bilka Herning (lager/butik)

Uddannelse
2010 - 		
2007 - 2010		
2006 - 2007		
1996 - 2006		

Herningsholm Erhversskole
HTX Herning
IUC - 10. klasse
Vestre skole - Folkeskole

IT			
Adobe pakken
Computer		

Daglig bruger
PC og Mac
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Sprog
Engelsk		
Tysk			
Nordiske sprog

God skriftlig og mundligt brug
Ikke brugt siden folkeskole
God forståelse

Fritid
I min fritid har jeg job i Bilka, som regel 1-2 gange
om ugen. Når jeg ikke arbejder er jeg sammen
med mine venner og kan godt lide at holde
filmaftener. Hvis jeg er alene kan jeg godt lide at
lave billedredigering i photoshop, og lave logoer til
konkurrencer på internettet. Jeg har også interesse
i Hip hop, og laver selv beats som jeg og en ven
rapper over, og derefter mixer jeg det også selv.
Derudover har jeg en hobby der hedder
spacepainting, hvor man maler billeder med
spraymaling på papir, som regel rum-motiver som
navnet indikerer.
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