Anja og Jannik læser

to MULTIMEDIEDESIGNERE
fortæller

multimediedesigner

Drømmer du om en karriere med udfordringer inden for
multimediedesign? Læs Anjas og Janniks historier på bagsiden

”Jeg har flair for det,
og kan godt lide det
kreative arbejde,”
siger Anja Dahl, der går på 2. semester
på uddannelsen til multimediedesigner
på Erhvervsakademi Dania i Skive.

Få job som fx

”Multimediedesigneruddannelsen
er min billet ind i spilindustrien,”

siger studerende Jannik Eliasen
fra Erhvervsakademi Dania i Grenaa

eadania.dk

Webdesigner •
Appudvikler •
Projektleder •
Grafisk designer •
Webmaster •
Online marketingmedarbejder •
Webredaktør •
Iværksætter •

”Det er skæbnen, at jeg skal
være multimediedesigner”

siger Anja Dahl

”Der er mange, der tænker puha, det er en videregående
uddannelse, men jeg kan kun anbefale den til andre,” siger
Anja, der både havde haft job på Skive Turistbureau og prøvet
frisørvejen samt en uddannelse i Holstebro, før hun opdagede
muligheden på Dania i Skive.
Med en HHX eksamen opfyldte hun kravene, og siden starten
har hun kun fået bekræftet, at det er den rigtige vej. ”Der er
en overskuelig fordeling mellem teori og praksis. Første gang
vi blev præsenteret for HTML skulle vi være skarpe. Så det er
godt, at jeg har flair for HTML, og har nemt ved at lære det,”
siger Anja tilfreds.

Praktik på reklamebureau
er målet

Jannik Eliassen på 22 år
”Jeg skal helt klart

have mit eget
spilfirma, og arbejder
i øjeblikket på et
spilkoncept. Jeg elsker
spil og særligt grafikdelen
og kan bedst lide at skabe
historier – at skabe spillet.”

Jannik har tidligere taget 3D uddannelsen på Viden Djurs i
Grenaa. Han undersøgte alt om multimediedesigneruddannelsen, inden han startede. ”Spilbranchen er meget speciel,
og jeg vidste ikke, at der decideret var et job som spildesigner.”

Anja vil gerne i praktik hos et reklamebureau på 4. semester.
Photoshop og webdesign er hendes fokus, og det må gerne
se godt ud, men løsninger skal også være funktionelle for
brugerne. ”Jeg kan godt lide at arbejde med detaljer, så det
bliver helt unikke løsninger for kunden.”

”Som multimediedesigner har man også en rolle med styring
af udviklingsprocessen, hvor vi skal lede fx datamatikerne og
andre faggrupper. Og det lærer jeg gennem vores samarbejde
med datamatikerne her på Dania,” fortæller Jannik og fortsætter: ”Første semester har været en øjenåbner for mig. Jeg har
lært en del om rapporter, og hvad man gør med designdokumenter, så man som leder kan raffinere arbejdet.”

Kompetencerne bliver sat i spil tværfagligt

Vil have sit eget spilfirma

På Dania er tværfagligheden i højsædet. Uddannelserne arbejder sammen på tværs, og til det siger Anja: ”Jeg har lært en del
vedrørende gruppearbejde. Fx har vi arbejdet med kompetencetrekanten, som beskriver vores styrker og kompetencer. Det
fungerer vildt godt, når man skal arbejde i grupper.”
Ideen bag er, at vænne de studerende til at bruge deres forskellige kompetencer i forskellige sammenhænge med andre
fagpersoner. Noget der kan bruges, når man får job i en virksomhed, hvor mange fagligheder skal arbejde sammen.

Jannik er ikke i tvivl om, at han skal have sit eget spilfirma.
”Jeg vil gerne være den, der siger 'go'. Have designrollen og
konkret være leder,” siger Jannik. Han er meget bevidst om
sin rolle. Når det gælder praktik og fremtiden vil Jannik gerne
til udlandet. Han kommer oprindeligt fra Vipperød på Sjælland
og har været på efterskole i Hals, inden Grenaa blev omdrejningspunkt for Janniks kommende spilkarriere.

Selvstændig portfolio eksamen
og drøm om at blive free lancer

De studerende har portfolioeksamen midt på året. Anja er
begejstret: ”Det er en evaluering af fagene og alt hvad vi har
lært. Det kan de kommende studerende godt glæde sig til. Jeg
synes, at portfolioeksamen var en rigtig god opgave, hvor man
arbejder 100% selvstændigt.
Jeg overvejer også, om jeg skal være selvstændig freelancer,
når jeg bliver færdig.” Hun vil dog gerne have et par års erfaring og blive mere rustet til at starte ordentligt.
”Jeg tror, at der er mange, der går med drømmen om at blive
selvstændig, og jeg har da også lavet en lille bitte smule i min
fritid.”

Mere information

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du kontakte
• Koordinator Niels Østergaard i Skive på telefon 3068 6878, mail nios@eadania.dk
• Uddannelseschef Jonatan Yde i Grenaa på telefon 2330 7497, mail jyd@eadania.dk

eadania.dk

Erhvervsakademi Dania | Arvikavej 2A | 7800 Skive | telefon 4177 0404
Erhvervsakademi Dania | N.P. Josiassens Vej 44A | 8500 Grenaa | telefon 8758 0407

Erhvervsakademi Dania udbyder uddannelsen på Arvikavej
2A i Skive og N.P. Josiassens Vej
44A i Grenaa. Studiemiljøerne
er uformelle og med fokus på
høj faglighed og tæt kontakt til
erhvervslivet.

