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Odense Tekniske 
Gymnasium 
2013 - 2016

UDDANNELSE

ERFARING

Instruktor
Hjælpe og undervise IT-studerende på SDU i HTML, CSS og Javascript. 

Event- og formidlingsmedarbejder
Udvikle- og afvikle arrangementer med formål at informere borgerne i Kol-
ding Kommune om affalds sortering, renovering og andre miljøfremmende 
aktiviteter. Derudover 1: 1 dialog med borgere, herunder igennem call-center 
arbejde.

Fotograf & Webdesigner – Koldingwebbureau.dk / Aliari.dk 

Jeg leverer totalløsningen indenfor fotografering, design til tryksager, inkl. tryk 
og print samt webdesign. Jeg kan således omsætte den teori, jeg lærer på 
universitetet til praktisk arbejde. 

Kunderådgiver, Privat & Erhvervskonsulent
Frontdesk kundeservice ved FynBus´ rejsekort kundecenter, herunder funk-
tion som Call-Center medarbejder. Dette har givet mig en del kompetencer i 
kommunikation / formidling både face-to-face, men også over telefonen. Når 
jeg ikke vejleder private kunder, er jeg erhvervskonsulent ved Rejsekort Er-
hverv, og herfra har jeg tilegnet mig egenskaber indenfor informationssøgning 
og sagsbehandling. 

Kommunikationsmedarbejder ved Odense Kommune 
(Begræsent stilling / Projektarbejde)

Jeg har igennem min tid ved ungdomsskolen tilegnet mig solide kompetencer 
i IT og Medier. Arbejdet består i at oprette diverse grafiske matiraler således 
ungdomsskolens budskab bliver formidlet korrekt. Arbejdet består desuden i 
at afholde fremlæggelser for kommende elever, herunder promote ungdoms-
skolen, således eleverne tilmelder sig.      

 

Jeg har været erhvervsaktiv siden år 2009

Se fuldt CV på linkedin.com/in/arvinaliari

Bachelor i international virksomhedskommunikation - Engelsk, it og 
webkommunikation

Kolding

Kommunikation / IT A, Engelsk A, Samfundsfag B samt International 
teknologi og kultur C
Odense  
Jeg var igennem min tid udnævnt som ambassadør. Arbejdet bestod i at præsen-

tere og repræsenterede gymnasiet. Jeg har herfra fået kompetencer i at tale foran 

store forsamlinger.

Freelancer
2016 - i dag 

FynBus 
2016 - 2018

UngOdense
2012 - i dag

Syddansk  
Universitet 
2017 - 2020

Kolding Kommune
2018 - i dag 

SDU
2018 - i dag 



TAK FOR DIN TID

Arvin@Aliari.dk

www.aliari.dk

+45 71 72 84 83

Passioneret studerende med stor arbejdsmoral og loyal-
itet. Jeg sætter en ære i kvalitet i det arbejde jeg udfører. 
Derudover er jeg kundeminded, udadvendt, selvstændig 

og kan stadig opretholde et godt humør og fokus, også 
når der er travlt. Jeg har desuden været frivillig i børn -og 
ungemiljøer siden år 2012.

KOMPETENCER OG INTERESSER

FOTOGRAFERING

KUNDESERVICE

WEBDESIGN

ANDRE FÆRDIGHEDER

PHOTOSHOP

INDESIGN

LIGHTROOM

IT - EKSPERTNIVEAU

FREELANCE FOTOGRAF

HTML & CSS

IKKERYGER

KØREKORT B

DANSK, ENGELSK, FARSI
(MODERSMÅL) (FLYDENDE) (MUNDTLIGT)


