Dato: 4/8 2006

Thaddeus Joseph William Jones Jr.
Blykobbevej 22, 2. sal mf.
2770 Kastrup
Telefon: 44 99 55 02
Mobil: 29805583
Email: mail@williamjones.dk

Uddannelser:
•

2002-2004:

•

2000-2001:

•

1996-1999:

Multimediedesigner (MMD) uddannelse på Lyngby
Erhvervsakademi (LUC).
1-årig HH, Afsætning A som hovedfag på Ervhervsakademiet i
Hillerød.
Gymnasium, Sproglig linje på Marie Kruses Skole, Farum.

Færdigheder:
Programmer
Disse behersker jeg på superbrugerniveau. De er opstillet i orden, hvor jeg er mest rutineret i
øverste program og nedefter.
•
•
•
•
•

Photoshop
Illustrator
Dreamweaver
Flash
InDesign

Sprog
•
•

Engelsk
Spansk

Skrift
flydende
begynder

Tale
flydende
begynder

Job (erfaringer):
•

2005-2006:

•

2005:

•

2005:

•

2003-2005:

AdLINK Internet Media
Primært ansvarlig for styring af kampagner, og fungerede som
grafisk vejleder for vore kunder. Daglig kontakt med vores
internationale kontorer i Europa samt danske og udlandske kunder
og samarbejdspartnere.
TDC Forlag
Ansvarlig for annoncelayout.
TrendEvent (www.trendevent.dk)
Redefineret deres grafiske identitet (fornyet logo, lavet web site og
div. promo. materiale).
TDC
Kunderådgiver i B-2-B relations.
Opnået resultat: kåret som mest sælgende kunderådgiver.

•

2004:

•

2003:

Har løbende gennemført forskellige kunde- og salgskurser.
InDoor Media (www.indoormedia.dk)
Udarbejdet den overordnede grafiske identitet, herunder logo,
visitkort, brevpapir og andet grafisk salgsmateriale primært til intern
brug.
Monster BikeZ
Logo, web site, salgsbrochure m.m.
Sanzaboe Production
Telesalg af netvideoer på B-2-B niveau.
Havde daglig kontakt med kunder og var med i enkelte
planlægninger.

Personlige interesser:
•
•

•
•
•

Badminton

Har vundet medaljer ved flere stævner (bl.a.
Sjællandsmesterskaberne).
Håndbold
Spiller i øjeblikket på et engageret håndboldhold i Farum, placeret i
toppen af serie 1, som jeg har været med til at oprykke i tre år i
træk.
Håndbold (træner) Har trænet et Dameynglinge håndboldhold i Farum. Her lærte jeg
at skabe bedre overblik samt styring.
Kreativitet
Lige siden jeg var helt lille, har jeg altid tegnet. Jeg synes at det er
en utrolig vigtig kommunikations- og udtryksform.
IT
Anvender Internet dagligt da jeg synes det er et interessant og
utrolig praktisk medie, og valgte MMD uddannelsen for
yderligere at kombinere kreativitet med tegnekundskaber og
kommunikation.

