
Max Andersen

Digital designer fra København med flere års erfaring i den digitale verden. 

Jeg er schweizerkniven, der kan lidt af det hele inden for digital design, UX 

og frontend. Jeg holder meget af at finde på kreative løsninger, og gøre 

hverdagen nemmere og mere brugervenlig at navigere rundt i.

/in/maxxandersen� /zaqz�

22 85 94 19 zaqz99@gmail.com

� maxportfolio.dk

Digital designer



Arbejdserfaring

Jeg startede i Adapt som Mediegrafiker elev i 2011, hvor jeg arbejdede inden for flere forskellige områder, 

primært design og frontend. Efter jeg færdiggjorde min uddannelse blev jeg fastansat i virksomheden som 

digital designer i 2015. I min tid i Adapt har jeg mødt mange kloge mennesker, og været rundt omkring mange 

forskellige områder, og samlet en masse viden, som har formet mig til den unikke person, jeg er i dag.

I 2019 vandt jeg sammen med min tidligere kollega og art director bronze prisen ”Bedste Design” til 

Splash Awards 2019 for et design, vi designede for Boehringer Ingelheim, en portal for dyrelæger.

Adapt A/S

Digital designer, Frontend

Mine arbejdsområder i min tid i Adapt A/S

2011 - 2019

UX/UI design (wireframes og digital design)

Design system/Designmanual

Branding

SoMe indhold

Intern marketing opgaver (digital & tryk)

Prototyping i InVision/Zeplin

Nyhedsbrev design og frontend

Mailchimp opsætning

Browser og device testing

Udvikling og implementering af web løsninger

Indhold opsætning i CMS systemer (Drupal, 

Wordpress)

Undervise kunder og kollegaer i Drupal 

samt Mailchimp

Håndtering af eksisterende løsninger

Accessibility testing og implementering 

(Siteimprove, test af farve kontraster osv.)

Som ansat i Egmont Publishing har mine primære projekter været UX/UI design af Egmont-Shop.de og 

Egmont-Manga.de. Egmont-shop.de var et af de større og kompliceret projekter, som krævede alle mine 

kompetencer for at opnå et gennemført og brugervenligt website. Det førte til en hel del ros og positiv 

feedback fra den tyske afdeling, som blev yderst tilfredse med det endelige resultat.

Opgaverne har også bestået af UI/UX opgaver for Euroman, design af Dans Dig Glad 2020, FIT Live og 

diverse marketing opgaver til de digitale medier.

Egmont Publishing A/S

Digital produkt designer

Mine arbejdsområder i min tid i Egmont Publishing A/S

2020

UX/UI design (wireframes og digital design)

Designmanual

Marketing opgaver (digitale bannere, iPaper mm.)

Prototyping (Figma)

Browser og device testing

Sparring og korrektur med udviklere



Arbejde

2015 - 2019 Digital designer, fuldtidsansat hos Adapt A/S

2020 Digital produkt designer, fuldtidsansat hos Egmont Publishing A/S

2011 - 2014 Digital designer og frontend udvikler, mediegrafiker elev hos Adapt A/S

Mediegrafiker grundforløb på NEXT Frederiksberg (KTS)

2008 - Nu
Freelance opgaver

Kurser og konferencer

2016 Coldfront konference, København

2016

2014

Drupalcon konference, Dublin

Drupalcon konference, Amsterdam

2012 UX Camp

Uddannelse

2011 - 2014
Mediegrafiker uddannelsen på NEXT Frederiksberg (KTS)

2009 - 2010

2007 - 2008 IT Supporter grundforløb på Ballerup Tekniske Skole

Tidslinje

Karakter: 12

Action Center Amager (grafiske opgaver mm.), 3DGame.dk (fritidsprojekt)

Webintegrator uddannelsen på Roskilde Tekniske Skole - Maglelunden

Karakter: 12

1995 - 2006 Folkeskole, 0-10 klasse

2006



Adobe Acrobat DC

Adobe After E�ects

Github

Google Analytics

Google Optimize

InVision Studio

Javascript

jQuery

Magento

PHP

Principle

Siteimprove

Trello

Word/Excel/Powerpoint

Zeplin

Zeroheight

Værktøjer

Andre værktøjer, som jeg også har godt kendskab til

Adobe Photoshop

Avanceret

Adobe Illustrator

Avanceret

Adobe InDesign

Avanceret

InVision, inkl. prototyping

Avanceret

Figma, inkl. prototyping

Avanceret

Sketch

Avanceret

Google Docs/Slides/Sheets

Avanceret

HTML/CSS/SASS/LESS

Avanceret

Erfaren

Git

Mailchimp

Avanceret

Erfaren

Drupal/WordPress

Erfaren

Jira



Øvrige informationer

Adapt A/S

ALT for damerne

AOF

Boehringer Ingelheim

By Malene Birger

Carl Ras

Contex

Dansk Sygeplejeråd (DSR)

Dans Dig Glad 2020

Dansommer

Egmont-Shop.de

Egmont-Manga.de

Erhvervsstyrelsen

Euroman

Farve & Lak

FIT Live

Hildebrandt & Brandi

Interflora

KJV

Lægeforeningen

Løberen

Mediq Danmark

Norden/DS Norden

Nyhavn Rejser

Ooppera Baletti

Rudolph Care

Skjold Burne

SimCorp

Sportmaster

Unity (Made With Unity)

Videnskab.dk

Vitus Rejser

Referencer

Overblik over nogle af de kunder, som jeg har arbejdet for. Yderligere kunder kan evt. tages op ved en samtale.

Hobbyer og interesser

I min fritid beskæftiger jeg mig ofte med at følge med i, hvad der sker inden for både den digitale verden og 

den virkelige verden, masser af film og serier, computerspil, træning, min familie og venner. Som person er jeg 

ret nørdet, nysgerrig, nede på jorden og altid i godt humør.

Sprog

Dansk

Hovedsprog

Engelsk

Skrivning og tale


