
 
 

 

Jeg er uddannet designer på Kunstakademiets Arkitektskole, hvor jeg senere supplerede med 

uddannelsen til multimediedesigner.  

 

I de sidste 15 år har jeg arbejdet med udvikling, design og drift af websites fra store 

komplekse i CMS-systemer til mindre kampagne websites. Jeg har også stået for design af 

grafisk informations- og markedsføringsmaterialer som annoncer, årsrapporter, bøger, pjecer, 

plakater, brochurer og konferencemateriale.  

 

Jeg arbejder selvstændigt og indgår også godt i teams, der har mange bolde i luften. Jeg 

arbejder struktureret, dynamisk, med overblik og god humor. Jeg er fleksibel, positiv og 

udadvendt og god til at lytte for blandt andet at kunne afdække brugernes behov og nå frem 

til de rette løsninger. Jeg får altid løst mine opgaver med den rette formidling og gode grafiske 

løsninger, sans for detaljen og til tiden. 

 

 

 

 
 

Arbejder nu i egen virksomhed ’ScienceComm Design’ med de samme arbejdsopgaver, som 

jeg havde på IPU - DTU. 

 

 

 
 

Webarkitekt og grafisk designer på IPU 

IPU er en virksomhed under DTU, som i mere end 50 år har stået for samarbejde mellem 

forskning og erhvervsliv. Ansat hos IPU ScienceComm, et kommunikationsbureau, 

med speciale i forskningsformidling. 

 

Her har jeg haft mange varierende opgaver for flere institutter på DTU og har således 

arbejdet med opgaver fra planlægning af websites, webdesign og redigering til udformning 

og produktion af årsrapporter, brochurer, plakater, nyhedsbreve, annoncer mm. 

 

Jeg har samarbejdet med følgende institutter på DTU: DTU Byg, DTU Cen, DTU Elektro, DTU 

Fødevareinstituttet - inSPIRe, DTU IMM, DTU Man, DTU Matematik, DTU Match, DTU Mekanik, 

DTU StudieDatavarehus, DTU Vitis, DTU - IT og Teknologihistorie. 

 

 

 
 

Webkoordinator hos DONG Energy 

Koncernen, som blevet fusioneret i 2006 har gennem de senere år flyttet sit fokus fra at være 

naturgaskilde, engrossælger, efterforsker, samt gas- og olieproducent, til at blive et integreret 

energiselskab med aktiviteter i hele værdikæden. Virksomheden havde i 2007 en omsætning 

på DKK 41,6 mia og cirka 5100 ansatte. 
  

Jeg arbejdede i marketingafdelingen for salg og distribution, hvor mine primære 

arbejdsopgaver var design, koncept, udvikling, implementering, drift og test af vores websites 

for erhvervskunder, vindmøllesites og landespecifikke websites for Sverige, Norge, Tyskland  

og England med daglig opdatering og redigering af informationer. Vi brugte Microsoft-CMS og 

også Tridion. I mit arbejde var jeg i direkte kontakt med udviklere, kunder, projektledere og 

redaktører. 



 
 

Webdesigner og webmaster hos Oticon - William Demant Holding A/S. 

Koncernen udvikler, producerer og sælger produkter hovedsageligt til at hjælpe hørehæmmede. 

Oticon A/S er en af verdens største høreapparat-producenter. I 2006 havde virksomheden en 

omsætning på DKK 5,4 mia og 4700 ansatte heraf 1600 i Danmark. 

 

Jeg arbejdede i koncernens web-team med koncepter, webdesign og programmering af nye 

websites samt drift og videreudvikling af eksisterende websites for flere af vores selskaber.  

Koncernen har over 300 domæner. Jeg var tovholder for vores domæne-portefølje. Optimering 

og analyser af websites indgik også i mine arbejdsopgaver. 

 

Vi har udviklet websites for alle vores selskaber og mange selvstændige produkt-, kampagne- 

og konkurrence websites. Jeg arbejdede også med koncernens intranet og nyhedsbreve og stod  

i flere år for WDH’s webbaserede del af årsrapporten.    

 

 

 
 

Webmaster hos Thrane & Thrane.  

Thrane & Thrane udvikler kommunikationsudstyr til satellitter. 

 

Implementering af virksomhedens internet og intranet var min hovedopgave. Jeg var også 

ansvarlig for udvikling af større kampagnesites, der fulgte T&T’s sponsorerede ekspeditioner til 

Mount Everest og ’Nordkaperen i Stillehavet’ der gav rekordhøje besøgstal. Tilrettelæggelse af 

kampagner, brochurer og andet markedsføringsmateriale hørte også til mine arbejdsopgaver. 

 

 

 
 

Lærer på Multimedieuddannelse på Kunstakademiets Arkitektskole. 

Undervisning af kommende webdesignere i design, HTML-programmering og Photoshop. 

 

 

 
Produktchef hos Scandinavian Mobility A/S. 

Producerede hjælpemidler til handikappede. 

 

Jeg stod for tilrettelæggelse og produktion af markedsføringsmateriale fra reservedelskataloger 

til brugermanualer og salgsbrochurer til elektriske kørestole. Konceptrapporter for nyudvikling 

og design af produkter var også mine arbejdsområder. Endelig stod jeg for lancering af nye 

elektriske kørestole og deltagelse i messer og kundearrangementer i de nordiske lande, 

Tyskland og Holland. 

 

 

 
 

Dansk Design Center.  

DDC arbejder med at udbrede kendskab til design, for at få danske virksomheder til at bruge 

designere i deres produktudvikling. 

 

Ansat som design management rådgiver og fik herigennem kontakt med mange virksomheder 

i Danmark. Jeg arbejdede også med tilrettelæggelse og layout af DDC’s bogudgivelser og 

publikationer. Tilrettelæggelse af udstillinger i ind- og udland. 



  
 

A/S Elbau. 

A/S Elbau udviklede og producerede microchips og styreenheder til produkter.  

 

Under min studietid på Arkitektskolen var jeg ansat hos Elbau, hvor jeg løste grafiske design 

opgaver f eks vaskeristyringssystem for Miele, formgivning af Burn-in ovn til test af 

elektroniske komponenter, checkprinter og alarmkaldeanlæg for KTAS.  

 

 

 

 
 

Laver websites for: www.asafilm.dk, Far til 4 filmene, www.lab-gruppen.dk og 

www.kajakklubben-nova.dk 

 

 

 

 
 

Mine projekter har på grund af god kombination mellem teknik og design været udtaget til at 

deltage i udstillingerne ’Women in Design’ i Design Center Stuttgart og Berlin (1988). 

’10 unge designere’ i Dansk Design Center (1987).  

 

 

 

 

  
 

1997  

Multimedieuddannelse på Kunstakademiets Arkitektskole. 

 

1987  

Arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afdelingen for Industriel Design.  

Afgangsopgave: Overvågningsudstyr til hjertepatienter. Simonsen & Weel var supervisor. 

 

1979  

Nysproglig student. 

 

Kurser 

MOSS 2007 

Projektledelse – 2006 

Macromedia Dreamweaver - 2004 

Flash  - 2003 

Frontpage - 2000 

Grundkursus i markedsføring på Niels Brock. 

 

 

 

 
CS5 - Adobe Photoshop – InDesign - Dreamweaver 

CMS-systemer - Eprise Participant Server – Tridion - Microsoft CMS – Sitecore 

CSS - stylesheet 

Opsætning af statistikker i Webtrends og Instadia - Clientstep  

Microsoft Office 

http://www.asafilm.dk/
http://www.lab-gruppen.dk/
http://www.kajakklubben-nova.dk/


 
Taler og skriver engelsk til forretningsbrug. 

Behersker svensk og tysk. 

 

 

 

 

 
 

Født i 1960 på Frederiksberg. 

Min store interesse har i mange år været kaproning i kajak og jeg har i alle årene deltaget 

aktivt i forenings- og bestyrelsesarbejdet. 

Lykkeligt gift med Anders og vi har to voksne børn: Frederik på 22 år og Caroline på 19 år. 

 

 

 

Anne Frejberg Juhl-Schmidt  

Brodersens Allé 7 - 2900 Hellerup 

mobil: 22 61 97 54 

e-mail: design@annefjs.dk 

www.annefjs.dk 
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