Ulf Nash 19720506-9376
Hej är ni i behov av extra arbetskraft?
Här finns en grafisk formgivare med god erfarenhet av rörlig bild.
Jag arbetar med det mesta inom print, webb och digitala medier.
Min arbetslivserfarenhet kommer ursprungligen från tv och videobranschen
där jag arbetat på Sveriges Television som grafiker. Med tiden utvecklas min
grafiska kompetens till grafisk formgivare. Det innebär nya arbetsplatser och
möjligheter. Det senaste åren har jag arbetat med reklambyrån Upstairs i
Borlänge med print och webb.
Idag arbetar jag som konsult för olika myndigheter och företag inom bygg och
transport. Många av mina uppdrag är E-Learning och utbildning. 3D Visualisering
av arbetsmiljöer och arbetssituationer är ett återkommande inslag. Med min breda
kompetens kan jag erbjuda variation av olika tjänster. Jag har godkänd F-A skattsedel
och kan arbeta som både anställd och på uppdrag.

Mvh Ulf Nash
Ulf Nash Grafisk formgivare
Skolgatan 12B
784 35 Borlänge
ulf.nash@dimatical.se
www.dimatical.se

Ulf Nash 19720506-9376
Arbetskompetens

Skola och utbildningar

Ulf Nash (www.dimatical.se) 2001-2016
Konsult illustratör och grafisk formgivare

		

Upstairs utbildning 2012

• Färglära
• Bildhantering
Svevia AB 2016-						
• Publicering
Konsult E-learning
• Teknik tryckmedia
• Olika typer av Cms
Acertit AB 2015					
• Sito Webbpublicering
Konsult grafisk form
Trafikverket 2003					
Konsult E-learning och grafisk form

Sveriges television utbildning 1999

Upstairs reklambyrå 2012			
Illustratör och grafisk formgivare

• Videoteknik
• Sändningsteknik
• Cms
• Ljudtekniker

SB media 2007-2010
Videofotograf och redigerare

Luleå tekniska universitet
(Nordiska scenografiskolan) 1998-1999

				

Showhow interactive AB 1991-2005
Illustratör och grafisk formgivare
Sveriges television 1999-2007
Tv grafiker och redigerare
Moving Picture Company inc 1999
Redigeringsassistent

		
			

Lernia (Amu) 1994-1995
• Tv- och videoproduktion
• OB teknik inspelning

		

Estetisk praktisk linje, Falun 1988-1990

Sony Media AB 1997-1998
			
Uthyrning och försäljning av videoteknik
Filmnet (Canal+ och C-more) 1996
Tv grafiker och redigerare
Stockholm post produktion 1995-1996
Redigeringsassistent och redigerare

• 2d animation
• 3d grafik
• Digital efterbearbetning
• Grafisk formgivning

			

• Stillbildsfoto
• Videofoto och redigering
• Filmdramaturgi

		

Lugnet gymnasiet 1993-1994
			
Elevassistent mediaprogrammet
Studiefrämjandet 1991-1992
Cirkelledare rörlig bild

		

Teknisk kompetens

Referenser

• Adobe CS och CC programvara
• Cinema 4D
• Avid media composer
• Professionell videoteknik
• Microsoft Office
• Windows och Mac OS
• CMS
• Sito Webb
• Wordpress
• Episerver

Carl Fredrik Andersson producent
Showhow interactive
Tel: 070-662 71 97
carl-fredrik@showhowinteractive.com

Körkort
Behörighet B
Språk
Svenska och engelska i tal och skrift

Anders Sandberg projektledare
Timeport och Acertit AB
Tel: 070-644 41 63 anders@timeport.se
Övriga meriter
Webb-tv redaktör och stillbildsfotograf
på Dalecarlia cup.
Ljud, ljustekniker på mässor
och musikevenemang.
Dj på nöjesevenemang och bröllop

