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Mitt navn er Christian, og jeg er en erfaren og dedikert grafisk/web designer på
jakt etter nye kollegaer. Jeg har mange års erfaring innen reklamebransjen som
grafisk designer, webdesigner og arbeidsleder. Jeg har også bakgrunn som
arbeidsleder for vanskeligstilte personer, hvor man har brukt kreativitet som
verktøy. Videre har jeg mange års bakgrunn fra byggebransjen som montør og
bas.
Med andre ord har jeg meget god erfaring med å jobbe strukurert og
sammarbeide med et vidt spekter av mennesker, kollegaer og kunder.
Samtidig har jeg drevet mitt eget enkeltmannsforetak, men de siste årene har
vært utfordrende for en designer med hovedvekt av sin kundemasse innen
musikk, teater og scenekultur. Jeg føler også på en ensomhet ved å jobbe aleine.
Man driver tross alt med å skape positive opplevelser og produkter for andre
mennesker, og dette skapes utvilsomt best i sammarbeid med hverandre. Derfor
fant jeg IslandGarden sin utlysning veldig tiltrekkende.
Jeg er et multikreativt menneske som i lengre tid har drevet lydstudio i Bergen.
Jeg spiller i punkband, produserer musikk og har turnért landet rundt mange
ganger. Jeg brenner for god og brukervennlig design, og jeg setter verdier som
medmenneskelighet, ærlighet og empati høyt.
Privat lever jeg med min familie og mine dyr på Askøy. Jeg trives aller best på
sykkel, fjell, fotballbanen eller på en kunstcafé i Øst-Berlin.
Om dere tar en titt på planetcissa.com, presenterer jeg et lite utdrag av mine
arbeider. Jeg håper å høre fra dere igjen for å snakkes nærmere.
Ha en god helg!

Med vennlig hilsen,

Christian Ellingsen

www.planetcissa.com
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Grafisk designer, musiker, tekstforfatter, mountainbiker & handyman. Mange
års erfaring som arbeidsleder, bas og AD. Familiemann som trives best på
fjell, sykkel eller i musikkstudio.

KOMPETANSE

ARBEIDSERFARING
Cissa C.E. Design / Multimedia Designer

Personlig

2012 - d.d. (Freelance / Enkeltmannsforetak)

Kreativ
Positiv
Sporty
Leder
Handy
Dedikert
Selvstendig

Leverandør av grafiske og audiovisuelle tjenester. Utvikling av idéer,
konsepter og trykktekniske løsninger for en rekke kunder.
Produksjon av grafiske tjenester for trykk og skjerm.
Audio produksjon, mix og mastering.
Videoredigering rettet mot internett og sosiale medier.

Sensum Kompetanse AS / Grafisk Designer - AD
2017 - 2018

Software
Photoshop
InDesign
Illustrator
After Effects
Premiere Pro
Logic X Pro
m.m.

Ansvarlig for bedriftens grafiske profil og trykksaker. Strategisk visuell
kommunikasjon rettet mot bedriftens forretningsidé og visjon:
“Et Varmere Samfunn - empati, sensitivitet og verdsettende kommunikasjon”.

Idé- og konseptutvikling.
Design og drifting av websider.
Filmproduksjon av foredrag.

A2G Grafisk / Grafisk Designer, Arbeidsleder & Attføring
2010 - 2016
Design, layout, og produksjon av websider, trykksaker og
skiltløsninger. Arbeidsleder for attføringsdeltakere.
Utarbeiding av idéer og konsepter gjennom metodiske verktøy.
Faglig veiledning for bedriftens attføringstilbud.
Kundemøter, oppfølgingsamtaler attføringstiltak.

Raga Rockers / Grafisk Designer & Scenearbeider
1998 - 2001

KONTAKT

Ansvarlig for design og salg av merchandise, coverart og webdesign.

Ing. G. Ellingsen AS / Grafisk Designer
5308 Kleppestø
41237898

1998 - 2001
Produksjon av grafisk materiale og websider.

cellings@mac.com

Byggfag div. bedrifter / Ventilasjonsmontør /Vedlikehold

www.planetcissa.com

1990 - 2006
Bygg & Ventilasjon, Korru Bygg, Hamstad as m.m.
Arbeidsleder (bas) ved byggeprosjekter. Montør. Opplæring av lærlinger.
Fullført lærlingetid og lærlingeskole.
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SAGT OM MEG
“En garantist for grafisk
produksjon av høy klasse.”
Morten Reiertsen
Avdelingsleder, A2G Profilering as

“Målrettet, grundig og effektiv.
Svært godt likt av sine kollegaer,
både faglig og sosialt.”
Hild F. Aase, fotograf & designer, BHT

“Han ser sine kollegaer, og har
alltid et smil på lur.”
Jelena Ivatovic, personalkonsulent

“Usedvanlig dedikert.”
Helge Grønhaug, De Musikalske Dvergene

“Han begeistrer våre kunder
med sine resultater. ”
Joakim Arroub, AD / prosjektleder

“Christian er en kjærnekar.”
Michael Krohn, Raga Rockers

SKOLER & KURS
Norges Kreative Fagskole (MI) / Reklameskolen
2001
Markedsføring.
Reklamestrategi & reklametekster.

Norges Kreative Fagskole (MI) / Mac Design
2000
Grafisk design, illustrasjon og typografi.
Trykkteknikker og fargeprofiler.

Aktiv Opplæring / Internettstudiet
1998
Avansert web-utvikling med HTML, CSS, Java Scripts, Visual Basic.
Databasekobling, ASP, Cookies, QueryStrings.

Næringsakademiet / EDB Prosjekt
1996 - 97
Datateknologi, prosessorlogikk, maskinoppbygging.
Avansert MS Office og Windows.
Nettverk, systemadministrasjon, printerstyring.
Objektbasert og strukturert programmering.

Folkeuniversitetet / Multimedia
2010
Avansert Photoshop. Webdesign, CSS, søkemotoroptimalisering.

LIDENSKAP
Natur, Fjell & Sykkel

Visma / InDesign
2010

Palografen / Webannonser & Flash
2010

Musikk

Design & Kunst

* 2007-2009 tok jeg meg av familien pga problematisk tvillingfødsel.

