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3. Udtalelser fra samarbejdspartnere og kunder 
 
Ansøgers kernekompetencer
•	 Bachelor i grafisk kommunikation. Klik her for uddybende information
•	 Web design og opsætning i CMS
•	 Praktisk erfaring som grafisk designer gennem 20 år bl. a. på marketingkontor
•	 Freelanceunderviser: Grafisk design og Adobeprogrammer

Ansøgning: Interaktivt Design, Grafisk Design

Se venligst vedhæftede ansøgningsom, som også er sendt via mail via 
mail: llj@danskbilferie.dk 
Emnefelt: RUTINERET GRAFISK DESIGNER, BA, søger job

Med venlig hilsen
Susanne Hjelm Pedersen   

Den 14. maj 2013

Kontaktoplysninger

www.SusanneHjelmPedersen.com 
pantone@live.dk

Susanne Hjelm Pedersen
Husumvej 109, 1. tv.

2700 Brønshøj  
Tlf.: 248 500 96
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Visuel identitet. Her er vist: web, messestand, brevlinje, emballering Visuel identitet. Her er vist: Brochure, markat til bil, web

 Vi vasker og plejer din bil
www. Auto Flot Syd.dk

FORSIDE              PRISER            PRODUKTER            OM OS           KONTAKT  

Autoflot Center Syd har sit eget bilplejecenter ved 
Ribe. Her har vi plads og tid til at give din bil den 
pleje, den fortjener.  

Til virksomheder: 
Vi Vi kommer gerne ud til virksomheden og behandler 
jeres biler. I er selvfølgelig også velkomne til at komme 
her. Med en Autoflot-firmaaftale vil jeres vognpark 
altid fremstå i flot og præsentabel stand. 

Til private: 
Hvis du gerne vil gøre noget godt for din bil, så bring Hvis du gerne vil gøre noget godt for din bil, så bring 
den til os. Vi plejer din bil både indvendigt og udven-
digt, så den bliver en fornøjelse at se på og køre i.
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Autoflot Center Syd har sit eget bilplejecenter 
ved Ribe. Her har vi plads og tid til at give din 
bil den pleje, den fortjener. 

Autoflot Center Syd er en nystartet virksom-
hed, men vi har 15 års erfaring med bilpleje 
at bygge på. Vi samarbejder med det sven-
ske firma Lahega Kemi, som leverer bilplej-
eprodukter af højeste kvalitet. 

Til virksomheder: 

Vi kommer gerne ud til virksomheden og be-
handler jeres biler. I er selvfølgelig også vel- 
komne til at komme her. Med en Autoflotfir-
maaftale vil jeres vognpark altid fremstå i flot 
og præsentabel stand. 

Til private: 

Hvis du gerne vil gøre noget godt for din 
bil, så bring den til os. Vi plejer din bil både 

indvendigt og udvendigt, så den bliver en 
fornøjelse at se på og køre i.

Udvendige behandlinger: 

Først vasker vi bilen, inklusive dæk og fælge, 
med håndkraft. Derefter tager vi fat på lakken. 
Vi renser den for asfaltpletter og lignende. Vi 
polerer den, så alle andre pletter forsvinder, 
og lakken får en smuk glans. Derefter påfører 
vi Brightguard lakforsegling, som beskytter 
mod snavs, vind og vejr, vejsalt, forurening 
m.m., og bevarer glansen. Vi afslutter behan-
dlingen med at pudse ruderne og rense alle 
gummi- og vinyldele. 
 
En Autoflot-behandling får ikke kun bilen til at 
se flot ud. Den bliver også nemmere at vedlige-
holde, fordi den grundige lakforsegling virker 
afvisende på snavs. Regelmæssige Auto-
flotbehandlinger er med til at bevare bilens 
værdi, så du kan få en ordentlig pris for den, 
den dag du skal sælge den igen. Behandlingen 

bør typisk gentages et par gang om året.

  
Indvendige behandlinger: 

Vi rengør bilen indvendigt; vi støvsuger og 
renser gulve, sæder, måtter og bagagerum; 
vi renser og beskytter instrumentbræt, døre 
og alle smådele. Hvis tobaksrøg eller hunde-
hår har sat sit præg på bilens indre, så klarer 
vi også det. 

Vigtigt! 

Bilen må ikke vaskes de første 14 dage efter 
en udvendig Autoflot-behandling. Lakforseg-
lingen skal nemlig have tid til at hærde, for at 
sikre holdbarheden. Når det er tid til at vaske 
bilen igen opnås det bedste resultat med en 
pH-neutral eller svagt alkalisk shampoo fra 
Lahega. 

Professionel bilpleje er den ideelle løsning, hvis bilen f.eks. skal sælges, men også hvis den skal holde længe og se pæn ud 

CenterSydjylland
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Bilpleje på dine præmisser 

Produkter du selv kan bruge på bilen
Du kan købe produkter fra Lahegas nye Autorangeserie hos os, f.eks: 

A1utorange AutoDry
Et moderne og selvvirkende 
tørremiddel til nyvaskede 
biler

Autorange Shampoo
Højkoncentreret rengør-
ingsmiddel med voks 
til vask af biler, både, camp-
ingvogne, motorcykler m.v. 

Autorange BugRemover
Opløser og fjerner effektivt insektrester fra bilen.

Vi har mange andre produkter på lager. Kig forbi, eller besøg vores hjemmeside:www.AutoFlotSyd.dk 

CenterSydjylland

 www.AutoFlotSyd.dk

Priser 

Vi kører ikke med faste priser. Vi tror nemlig på, at du kun skal betale for lige præcis de ydelser, du får. Prisen for en behandling afhænger af bilens stand og alder. Kig ind på www.AutoFlotSyd.dk for nogle cirkapriser. Du er også velkommen til at komme ind til os og få et uforpligtende tilbud!

AutoFlot
Bakkevej 19
6760 Ribe

www.AutoFlotSyd.dk 
E-mail: info@caballo.dk
Tlf.: 75 42 13 18 

Bilerne får grundig pleje og behandling i bilplejecentret

Udsnit af portfolio - til print
Se mere på www.SusanneHjelmPedersen.com
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Hesten bør have fri adgang til stråfoder hele døgnet. 
Græsningen kan med fordel begrænset til et vist antal 
timer pr. dag for ikke at få overvægtige heste. Det kræver 
man har en tilpas stor jordfold, da hesten jo stadig har 
brug for motion. Dette gør det også muligt at styre 
ormepresset på markerne, da det bliver nemmere at 
samle gødning ind. Ormekur, som er en meget bekostelig
affære, bliver ofte slet ikke nødvendigt at give mere. 
Hvis man praktisere denne måde at styre foldene på. 
Man slipper også for at lægge markerne om så tit, 
hvilket også er en besparelse. 

Det kræver man har en tilpas stor jordfold, da hesten jo 
stadig har brug for motion. Dette gør det også muligt at 
styre ormepresset på markerne, da det bliver nemmere 
at samle get ikke nødvendigt at give mere. Hvis man 
praktisere denne måde at styre foldene på. Man slipper 
også for at lægge markerne om så tit, hvilket også er en 
besparelse.t. Det kræver man har en tilpas stor jordfold.

Indledning

Det sunde hesteliv

Grundfoder

Foderblandinger

Fordøjelsen

Rideshesten

Føllet og hoppen

Nemt at fodre godt

Det sunde hesteliv

Produkter     Vejledning       Forhandlere     Kontakt      Firmaprofil      Hjem

Papirlinjen

 

www.caballo.dk

Dir.
Henrik Kristensen

Hjortlundvej 22
Hjortlund 
6771 Gredstedbro
Denmark 

E-mail info@caballo.dk
Mobil + 45 22 74 19 18 
Telefon + 45 76 43 18 18
Fax + 45 76 43 19 59

®®  CABALLO
    International • Denmark

http://susannehjelmpedersen.com/


 Beskæftigelse

2008 – nu Freelance underviser: 
• IT-Kompetence A/S – Digital og visuel kommunikation
• KEA, Københavns Erhvervsakademi – Visuel identitet, Photoshop, 
  InDesign (typisk 4-dages kurser efter eget undervisningsprogram)

 Freelance grafiske opgaver for blandt andre:

Opgaver som: Idéudvikling af designkoncepter, visuelle identiteter, udar-
bejdelse af hjemmesider blandt andet i CMS, enkeltstående illustratio-
ner, DTP-opgaver, billedbehandling med mere. 
For portfolio klik her: www.SusanneHjelmPedersen.com

2007-08 Caballo, Grafisk designer 
Havde blandt andet ansvar for branding af kundens hestefoder i form 
af udarbejdelse af den visuelle identitet og implementeringen af denne, 
messestande og brochuremateriale.

1992-02  Kort & Matrikelstyrelsen, Grafisk designer i marketingkontoret 
2001-02 med ansvar for styrelsens designprofil og designmæssig Spar-
ringpartner i forbindelse med udformning af produkter i afdelingerne. 
I øvrigt: implementering af styrelsens første visuelle identitet, udform-
ning af grafiske løsninger, der ikke var direkte beskrevet i styrelsens 
designmanual såsom messestande, produktemballering til butikssalg, 
dekorationer mm.

 Uddannelser og kurser

2013  Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 
 CMS, WordPress.com

2012  NewSkills
Powerpoint, Word og Excel regneark (3 ugers varrighed)
 

2011  Udviklingscenter for Voksenundervisning
AVG Voksenundervisergrunduddannelse 
(Formidler, instruktør og underviser)

2011  IT Kompetence
HTML programmering, Flash og Drupal Garden, kursus

2008  HK Farvekorrektion til tryk i Adobe Photoshop og Adobe Flash

2003-06 Den Grafiske Højskole Bachelor i grafisk kommunikation

2000  Den Danske Reklameskole
Markedsstrategi og kommunikation, Storytelling i billeder, 
Sponsorering og eventmarkedsføring, Kreativitet gennem impro-
visation, Business to business markedsføring, Art direction på nettet

2000  Den Grafiske Højskole, åben uddannelse
Markedsføring, Kommunikationstilrettelægning
Præmedieproduktion

1984-87 Matrikeldirektoratet Korttegner (Landmåleruddannelse)

Personlige data

Navn Susanne Hjelm Pedersen 
Adresse Husumvej 109, 1. tv., 2700 Brønshøj 
Tlf. & mail 24 85 00 96,  pantone@live.dk

CV for Susanne Hjelm Pedersen                      Den 2. august 2013

•  SE PO R TFOLIO
 •

KLIK/SCAN
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• Jazzhus Montmartre
• Campbell Co 
• Studenterrådet KBH
• Novo Nordisk
• Skolelederbladet 
• Logos, Audiologopædisk tidsskrift

• Tandlægerne i  Centrum
• Udviklingscenter for Voksen-  
 undervisning
• Veje til Sundhed
• Psykisk Sundhed 
• Autoflot
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Seneste udtalelser fra samarbejdspartnere og kunder

» «Susanne is a creative, positive and intuitive graphic designer 
with a great sense for the graphic detail.

 Josefine Campbell
Campbell Co

November 2011, LinkedIn

Susanne er en underviser, der er parat til at indgå i de skift-
ende faglige udfordringer. I undervisningssituationen har hun 
den nødvendige føling med, hvor de studerende befinder 
sig og hun er i stand til at opfange og forfølge de forskellige 
behov, der måtte opstå i undervisningssituationen.

Finn Hagen Madsen
KEA Københavns Erhvervs Akademi

Oktober 2011, LinkedIn

»

«

Susanne er fast grafiker på de enkelte numre af bladet
Logos, og vi har opbygget et særdeles godt samarbejde 
præget af stor imødekommenhed og gode ideer fra Susannes 
side; det gælder i forhold til bladets overordnede udformning 
og i forhold til de enkelte tekster og billeder eller figurer. Hun 
arbejder med stor professionalisme og orienterer sig mod at 
finde løsninger, der kan fungere for såvel bladets skribenter 
og redaktion som for trykkeren, inden for vort budget.
Bladet får stor ros fra foreningens medlemmer og andre 

interessenter. For original udgave klik her
Rikke Vang Christensen

Redaktør af Logos og bestyrelsesmedlem i FUA
Oktober 2011

»

«
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