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CV
Curriculum Vitae Paco Pimentel 
Grafik, markedsføring og projektledelse.

Video-præsentation (2,5 m)

Grafiker, multimediedesigner og projektleder med erfaring 
fra IT verden og som elsker sammenspil mellem teknik og 
kommunikation.
Med en baggrund som grafiker og multimediedesigner er jeg specialist i at synliggøre et 
firmas ydelser og produkter. Det har jeg gjort de sidste mange år hos firmaet Ondisplay, 
hvor jeg har været med til at skabe deres brand, helt fra bunden. Det der startede med 
at være et stykke software er i dag et af det mest anerkendte brands indenfor software til 
styring af infoskærme.

Jeg kombinerer det grafiske med det kommunikative og er derfor i mange opgaver i løbet 
af mit arbejdsliv blevet projektleder på opgaver som udvikling af visuel identitet, skabelse 
af profiler på de sociale medier og alle former for markedsførings opgaver. 

Jeg elsker at skabe grafiske løsninger med høje æstetike og kommunikative kvaliteter 
som er med til at give værdi for kunden og virksomheden. I løbet af mit arbejdsliv har 
jeg specialiseret mig i grafisk formidling af budskaber til forskellige målgrupper bade til 
offline og digitale medier. 
Hos Ondisplay har jeg ydet kundesupport og stået for undervisning af nye kunder i 
systemet, hvilket har givet mig en store erfaring og glæde ved kundekontakt. 
Jeg vant til at arbejde systematisk, med grundighed og er ikke bange for de mere 
rutineprægede opgaver. 

Du kan se eksempler af mit arbejde på www.PMTL.net eller se min online portfolio i PDF

Erhvervserfaring

03/2018 -   Selvstændig grafiker & multimediedesigner
Jeg hjælper små virksomheder med at blive synlig på nettet og i 
deres lokalområde.
• Markedsføringsmateriale i form af profilbrochure, faktaark, 

visitkort, salgsmateriale 
• Logodesign.
• Branddesign
• Oprettelse, vedligholdelse og support af hjemmesider.
• Oprettelse og vedligholdelse af profiler på sociale medier.

Paco Pimentel 
Chr. Kellersvej 2F, 1. th. 
7080 Børkop. Tel. 27 52 48 14  
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• Nyhedsredaktor (MailChimp)
• Markedsføring, SEO og SEM.

02/2007 - 02/2018  Grafiskleder ved Ondisplay ApS
 Min primære arbejdsopgaver var produktion af grafisk indhold til 
firmaets kunder og markedsføring af Ondisplays software.
• Markedsføringsmateriale i form af profilbrochure, faktaark, 

visitkort, salgsmateriale, plakater osv.
• Oprettelse og vedligholdelse af hjemmesiden ondisplay.dk og 

redaktion og udsendelse af nyhedsbrev i MailChimp.
• Markedsføringsstrategi, SEO og SEM.
• Produktion af undervisningsmateriale.
• Undervisning af nye kunder og support af eksisterende.
• Projektledelse i forbindelse med større installationer. 
• Fotografi, billedredigering og produktion af videoer.
• Præsentation af data i grafisk form (HTML, CSS & JavaScript).
• Design af brugergræseflader og UX.
• Ansvarlige for afholdelse af messer.

02/2006 - 02/2007  Grafiker og multimediedesigner hos DR Aarhus webafdeling
 Min hovedopgave var produktion og vedligholdse af en 
hjemmeside til programmet ”Danmark  Ekspeditionen”.
• Udvikling af interaktivt materiale i Flash til integration på 

websites. 
• Vedligholdelse af diverse programsites.

01/2001 - 01/2006  Egen virksomhed inden for grafisk- & webdesign
Opsætnig af hjemmesider, layout af blade og magasiner, design og 
tryk af kataloger.  

04/2004 - 11/2005  Gallerist & kurator, artboks.dk
Oprettelse og vedligholdelse af online udstillinger og 
organisatoriske/administrative opgaver.

UDDANNELSER & KURSER

08/2019 - 12/2019  Certificeret PRINCE2 projektleder.
PRINCE2 er en international anerkendt projektledelsesmodel, der 
bygger på best-practice og kan bruges i alle typer projekter. 

08/2019 - 10/2019  Kursus i projektledelse hos IBA Kolding.
 Uddannelse i projektledelse i praksis, og hvordan man integrerer 
det i sit lederskab. Projekttyper og opdeling af et projekt i 
hovedmål og delmål, så processen bliver overskueliggjort for alle 
de involverede parter.

09/2018 - 10/2018  Kursus i intuiface.
Software der bruges til at lave interaktive præsentationer på 
museer og udstillinger.

04/2013 - 05/2013  Kursus i Adobe InDesign hos Media College Aalborg.

 InDesign til PrePress opgaver. Avanceret 
  
09/2009 - 10/2009  Kursus i Adobe After Effects.
 Intensivt kursus hos Kort og Dokumentar Filmskolen.
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01/2005 - 01/2007  Multimediedesigner uddannelse
 Mellemlang uddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus. 

• Markedsføring & Kommunikation 
• UX, Design og programmering af digitalt indhold.
• Design og programmering af digitale grænseflader.
• Økonomi, købmandskab og iværksætteri. 

IT
Kursus i Adobe InDesign, Media College Aalborg.
• Adobe Photoshop  Superbruger
• Adobe Illustrator  Superbruger
• Adobe InDesign  Superbruger
• Adobe After Effects  Superbruger
• Adobe Premiere  Rutineret
• Adobe Media Encoder Rutineret
• Microsoft Power Point. Superbruger
• Office 365   Rutineret
• HTML, CSS og JavaScript Rutineret

SPROG
• Dansk, Skriftligt/mundtligt Højt avanceret niveau
• Engelsk, Skriftligt/mundtligt Højt avanceret niveau
• Spansk, Skriftligt/mundtligt Modersmål / højt avanceret niveau
• Italiensk, Skriftligt/mundtligt Godt kendskab
• Portugisisk, Mundligt Godt kendskab
• Fransk, Mundtligt  Kendskab

Personlige oplysninger
• Gift med psykolog Charlotte Thusing.
• Bosat i Danmark siden 1996. 
• Dansk statsborger. 
• Født den 22. august 1967 i Spanien.
• Kørekort B. Bil til rådighed.

Fritidsinteresser
Jeg holder meget af at løbe og er medlem af Gauerslund løbeklub, hvor vi træner 3 
gange om ugen. Jeg er også medlem af Brejning Bådklub og bruger en del af min fritid 
på at sejle i min egen båd eller som gast i klubbens kapssejladser. 
Jeg kan godt lide at læse både skøn- og faglitteratur. Lige nu læser jeg ”Sapiens” af 
Yuval Noah Harari.
I mine rejser er jeg altid interesseret i at se på kunst og arkitektur både klassisk og 
moderne. Jeg har fornyligt været i London og set en del bygninger fra Christopher Wren 
og John Soane. 
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