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Personalia
Arild Nyeggen
Christoffer Knudsens gate 24B
3023 Drammen
Norge

E-post: arild@phonopal.com
Mobilnummer: +47 47309895
Fødselsdato: 01.09.1981

Arbeidserfaring
2011-05 ‑

Media-Fon AS

Produktsjef

Produktsjef, samt ansvar for den grafiske delen til trav-avisen Stallskriket. Ansvarlig for
vedlikeholdav maler, nettløsninger, sosiale medier, bestillingsssider, nettutgaver og alt som
gjelder den grafiskedelen av produksjonen av avisen, herunder ferdigstilling av sider for trykk,
sending til trykkeri,nettutgaver, veggaviser og annonseproduksjon for avisen.
Har også ansvar for å levere innhold til Norsk Rikstoto, og da hovedsakelig enkle
grafiskepresentasjoner til deres tv sending i forbindelse med travløp i Norge/Norden. Av
programvare sombrukes er hovedsakelig Adobe CS-pakken. (creative studio). Hovedvekten
ligger på In Designmht setting av avisen, men benytter også Photoshop og Illustrator mye. CMS
løsninger, som feksWordpress er også publiseringsløsninger som benyttes, samt bruk av
database i den dagligeproduksjonen. Har også laget grafiske presentasjoner for ATG, (tilsvarer
Rikstoto i Norge), i samarbeidmed våre svenske eiere.
Har også hatt ansvar for rekruttering, opplæring av vikarer for selskapet, primært for den
grafiskeavdelingen, og har i prinsippet hatt noe personalansvar, noe som har gitt meg bredere
kompetanse,og som har vært veldig interessant.
I perioden 2017-2019 var jeg (og er) en sentral person i forbindelse med testing/utvikling av
selskapetsnye digitale satsning, inkludert ny nettside, og database/admin. Denne type jobb har
blitt utført isamarbeid med utviklere, designere, samt programmerere, så slik sett en ekstremt
positiv erfaring. Har vært delaktig i designutvikling, innhold, tekst, bilder, samt andre tekniske
løsninger, samt testing av plattformen, noe som har vært en omfattende men spennende jobb.
2007-02 ‑ 2007-04

zentuvo Norge AS

Produksjonsansvarlig / Grafisk Designer
Produksjon av 3D-tegninger, videopresentasjoner / klipping av film, samt bilderedigering.
Benyttet Adobe Photoshop, Illustrator, Flash og After Effects. Hadde også daglig kundekontakt i
form avkundeservice/bestilling, samt kundeoppfølging.

2002-09 ‑ 2007-02

Tiger AS ( Esso Norge)

Butikkmedarbeider
Deltidsjobb ved siden av studier.

Utdanning
2005-08 ‑ 2006-06

Høgskolen i Buskerud

Høgskolen i Buskerud, Bachelor i visuell kommunikasjon
Visuell kommunikasjon med vekt på elektroniske og trykte medier.

2002-08 ‑ 2004-06

Høgskolen i Buskerud

Høgskolen i Buskerud, Høgskolekandidat.
Grafisk design/web design. Visuell kommunikasjon med vekt på elektroniske og trykte medier.

Sertifikat
01.01.2001 ‑ 31.12.2099

Harstad trafikkstasjon

Førerkort, klasse B

Annen erfaring
01.05.2011 ‑

Frilans desiger i eget firma
Frilans designer / web utvikler, ved siden av fast jobb.

Prosjekter
2019-01 ‑ 2019-03

Ny nettside til bandet Astradica
Bygget ny nettside til bandet Astradica.
Link til side:
https://astradica.com/

2017-01 ‑ 2019-05

Nye Stallskriket.no
Bygging av ny digital plattform/nettside/database til avisen Stallskriket. Prosjektet er under
kontinuerlig utvikling / forbedring.
Link til side:
https://stallskriket.no/

Språkkunnskaper

Engelsk

Muntlig : Meget godt

Skriftlig: Meget godt

Norsk

Muntlig : Meget godt

Skriftlig: Meget godt

