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Erfaring
Freelance kreatør &
pixelsnedker
Pixlkraft
Apr. 2021 - nu

Freelance digital schweizerkniv
Nogle kalder mig digital designer, andre
grafiker. Kært barn har mange navne,

Digital designer
Jyske Bank
Dec. 2015 - Mar. 2021

men jeg kalder mig selv kreatør og
pixelsnedker. Egentlig hedder jeg Aske
og gennem Pixlkraft skaber jeg visuelle
udtryk, der gør indtryk. Opskriften er
digitale vitaminer, æstetisk krydderi og
godt grafisk håndværk.

Frontend designer
Valtech
Sep. 2013 - Nov. 2015

Med mere end 13 års erfaring indenfor
visuel kommunikation i bureaubranchen,
inhouse marketing og som freelancer, har
jeg leveret løsninger for alle slags kunder
- lige fra Slagteren i Hørning til L’Oréal i
Paris og senest Jyske Bank.
Jeg er drevet af kreativ nysgerrighed og
elsker at bygge bro mellem formidling og
visuelt udtryk. Min værktøjskasse bugner
af redskaber, der sikrer kraftfuld impact
og kreativ eksekvering af projekter
indenfor både UI/UX, web- og grafisk
design samt speak, video og animationsopgaver.
På mit website kan du finde links til
projekter og cases, jeg har arbejdet på
tidligere:
» https://pixlkraft.dk/

linkedin.com/in/ajmcash

Digital art director
Plant
Apr. 2013 - Sep. 2013
Digital Designer
Acto
Nov. 2012 - Mar. 2013
Digital Designer
Valtech
Jan. 2009 - Nov. 2012

Gennem min virksomhed Pixlkraft skaber jeg visuelle
udtryk, der gør indtryk indenfor UI/UX, Web- og grafisk
design samt videoredigering og animation. Jeg har
bl.a. hjulpet Hummel, Dagbladet Børsen, Jyske Bank,
Novo Nordisk Fonden, Det Konservative Folkeparti,
Socialdemokratiet, Smirnoff samt Bjerringbro-Silkeborg
Håndbold og en række startups. Er desuden en del af
et freelancekollektiv, og har således en lang række
samarbejdspartnere indenfor både tekstforfatning,
fotografi og SEO/Google Ads mm. Vi er stærke sammen,
og kan hjælpe med hele paletten af digitale ydelser.
Ansvarlig for Jyske Banks udseende på en lang
række digitale platforme. Her var jeg bl.a. involveret
i webdesign, appdesign, samt produktion af content,
konceptudvikling, videoproduktion og har samtidig
stået for udarbejdelse af diverse kampagne- og
markedsføringsmaterialer. “Hovedarkitekt” bag den
seneste opdatering af Jyske Banks CVI og med til at
lancere deres nyeste mobilbank app.
Primær funktion i krydsfeltet mellem design og teknik,
hvor jeg via designing in the browser kreerede HTML/
CSS-prototyper til udvikler-teamet for kunder som bl.a.
EnergiMidt, L’Oréal, Arla og Schulstad.
Udarbejdelse af visuelle koncepter, art direction, appdesign, webdesign, landingpages og bannerproduktion
for kunder som bl.a. Microsoft og Eli Lilly.

Corporate websites, kampagnesider og digitalt design
for kunder som bl.a. Lægernes Pensionskasse og Dansk
Retursystem.

Design til webløsninger for kunder som Trygfonden,
Novo Nordisk og NemID.

Uddannelse
Mediegrafiker
KTS
2008-2012

Kompetencer
Photoshop

Wordpress

Illustrator

HTML/CSS

Indesign

Projektledelse

After Effects

Web/UI Design

Premiere Pro

UX

Adobe XD

Video/animation

