CURRICULUM VITAE

Marius Akselsen
Interaktiv designer
Født

04.01.1985

Telefon

917 92 435

Epost

akselsenmarius@gmail.com

Linkedin

linkedin.com/in/mariusakselsen

FAGLIG KOMPETANSE
Teknisk designer med seks års erfaring med utvikling og utforming av brukervennlige løsninger
på web og mobil, med opphav i en grundig designprosess og fokus på reponsivt design og
universiell utforming.
Interaksjonsdesign
- Utarbeidelse av kravspesifikasjon og design av løsningsforslag
- Skissering og utvikling av interaktive prototype og design av grensesnitt
- Planlegging og fasilitering av workshops med brukere og produkteier
- Gjennomføring av brukeranalyse, kartlegging av behov og innhenting av brukerinnsikt
- Aktiv deltakelse i videreutvikling og nyutvikling av produkter og tjenester
Digital designer og webutvikling
- Design og utvikling av responsive og universelt utformede løsninger for web og mobil
- Videreutvikling og optimalisering av eksisterende design i forhold til resultat av testing
og analyse
- Visuell kommunikasjon og formidling av budskap eller merkevare gjennom idé- og
konseputvikling for ulike kanaler
Tverrfaglig kompetanse
- Ansvarlig for den visuelle og tekniske dialogen i eksterne og interne web-prosjekter og
kampanjer
- Rådgivende kompetanse med ansvar for god arkitektur og teknologivalg
- Ansvarlig for gjennomføring av kampanjer og utviklingsprosjekter for tilhørende
avdelinger
- Bidratt i planlegging og oppfølging av utviklingsprosjekter

ARBEIDSERFARING
2017 –

Senior designer
Byte AS
Naturlig rolle som leder av designarbeid for kunde, samt videreutvikling av
eksisterende løsninger både visuelt og funksjonelt. Kartlegging av
brukerbehov, innhold og oppsett av funksjonelle krav. Design av løsning
og utvikling av interaktive prototyper. Deltakelse i konseptuvikling og
markedsføringsmateriell mot eksisterende kunder, og ledelse av
workshops og brukertesting.

2014 – 2017

Senior Web designer
Gresvig AS
Fagansvarlig for design og visuell profil. Ansvarlig for den designmessige
og tekniske dialogen i eksterne og interne web-prosjekter og kampanjer.
Skissering, dokumentering og analyse av ny funksjonalitet, oppsett og
maler. Prosjektdeltaker i utviklingsprosjekter med fokus på webutvikling
og interaksjonsdesign. Visuell digital kommunikasjon og gjennomføring av
kampanjer.

2011 – 2014

Web designer
Mediehuset Nettavisen AS
Design og utvikling av prosjekter for kommersiell avdeling internt.
Videreutvikling av digitale produkter og tjenester. Skissering og utvikling av
interaktive prototyper og design av grensesnitt for web med opphav i
responsivt design og universell utforming.

2011 – 2014

Web designer
Komodo/ Freelance
Design og utvikling av web-løsninger, i hovedsak Wordpress CMS, og
digital innholdsproduksjon for kunder av Komodo og freelance.

UTDANNELSE
2009 – 2012

Interaktivt Design
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (Westerdals)
Teknisk designer som behersker webutvikling og interaksjonsdesign. Man
lærer å designe og utvikle brukervennlige og effektive løsninger til nett og
mobil.

2008 – 2009

Informatikk
Universitetet i Oslo
Programutvikling og systeminformasjon.

DIGITALE VERKTØY
Design
-

Sketch, Photoshop, Illustrator, Flash, Invision, Hotjar

Webutvikling
- HTML, CSS, Javascript, Wordpress, Pimcore, Craft, Google Analytics

REFERANSER
Oppgis ved forespørsel.

