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Personlige oplysninger

Navn: Bettina Panduro Molsner

Adresse: Vinkelvej 12
    3400 Hillerød

Mail: bettina@molsner.dk
Telefon: 31 22 97 71

Ægteskabelig status: Gift m Anders O. Molsner
Børn: Mathias 15 år og Oliver 10 år

Fødselsdato: 18-10-70

Jobs:

2013 - Selvstændig visuel kommunikatør
Foto, illustration, grafik, webdesign, SEO

2009 - 2012 Artworker
Selvstændig grafiker
gallerist og kunstner

2010 - 2012 The Learning Republic
Senior Instructional Designer
Konsulent ifm e-learning, samt pædagogisk 
grafisk udformning og konceptudvikling

2007 - 2009 Shockcreator
E-learning konsulent
koncept, grafik og pædagogisk konsulent

2003 - 2003 DK4
Webdesigner - projektansættelse
Udvikling af nyt website med shop

2002 - 2003 Popit media
Webdesigner og marketing
Konceptudvikling, kampagner, webdesign

2000 - 2002 Fox Kids Scandinavia
Online producer
Koncept, design, ledelse

1999 - 2000 Toy City
Grafisk online designer
Online kommunikation

1997 - 1999 Egmont Online
Web designer - KIDS
Webdesign og koncept

Uddannelse:

2013 -  SEO online marketing kursus hos Bigum
6 ugers kursus med fokus på online marketing og 
sociale medier

2004 - 2007 N. Zahles Seminarum
Folkeskolelærer
Merit - Dansk og billedkunst

2001 - 2004 Dansk NLP institut
Master practitioner erhverv

1995 - 1997 IMMA
Medieøkonom
Multimedieudddannelse - med speciale i online 
grafisk produktion, kommunikation og koncept-
udvikling.

1986 - 1989 Lyngby Statsskole
Fransksproglig student

Fritid:

2010 - 2012 Salsa instruktør hos Salsa Vida

2005 - 2013 Aktiv glad salsadanser

Derudover nyder jeg at udforske kunstverdenen,
både som udøvende, beskuer og underviser. 
Jeg udstiller indimellem forkellige steder og kom 
i 2010 med i Årbogen 101 kunstnere af Tom 
Jørgensen. 
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Mine Arbejder: 

Eksempler på foto, grafik og webdesign: 

Jeg arbejder altid meget tæt med den 
enkelte kunde, for at finde lige netop det 
udtryk der afspejler det kunden ønsker at 
kommunikere. Derfor vil man opleve at jeg
ikke nødvendigvis har en fasttømret stil, men
bevæger mig mere eklektrisk for at kunne 
kommunikere kunden mere præcist. 

Lige nu arbejder jeg på flere websites for den 
samme kunde: Ketti Bueno Ferrer. En farverig
kvinde med cubansk temperement.
På disse sites er der både foto, grafik og photo-
shoparbejde.  
 www.SalsaVida.dk
 www.kettibuenoferrer.dk

Derudover arbejder jeg pt på mit eget website,
som godtnok ikke er live endnu. Derfor får I
helt ekstraordinænrt adgang for at se lidt mere 
om hvad jeg kan.
             http://satellite.nu/dev/artworkbymolsner/

Webdesigner med hang til e-learning

INSPIRATIONEN:  

Min inspiration kommer mange steder fra. 
Især naturen kan inspirerer til nogle fantas-
tiske grafiske former og strukturer, ligesom 
rejser, arkitektur, kunst og filmverdenen er 
steder hvor jeg suger til mig. 

Men mit udgangspunkt er altid i en kundes
særlige dna, som jeg håber at trække frem
gennem en god process og dialog. 

Andre websites og grafiske produktioner
er også en af mine kilder. 
Websitet og især nyhedsbrevet fra FAB synes
jeg f.eks er lykkedes rigtig godt sammen med 
deres app. Se evt. http://eu.fab.com/

Jeg er desuden stor fan af Remées heden-
gangne onlinemagasin: Remée & Friends, 
der formåede at promovere nye kunstnere 
på en god måde med både artikler og musik-
videoer integreret i magasinet. 

 

M
ed håb om snarligt

genhør og med venlig 

hilsen
Bettina P. M

olsner

BETTINA MOLSNER

Jeg er uddannet multimedie-designer og folkeskolelærer, som har været i online branchen siden
1997. Her startede jeg med at arbejde for Egmont KIDS. Jeg designede deres børnewebsite med 
konkurrencer, spil, overvåget chat etc. Senere blev jeg producer hos Fox Kids online, hvor jeg stod 
for deres websites i skandinavien i forhold til koncept, design, konkurencer og spil mm.  

Senere blev jeg uddannet folkeskolelærer, fordi jeg gerne ville have noget mere pædagogik ind 
over min profil for at kunne bevæge mig mere over i e-learning. Her har jeg senest arbejdet som 
artdirector hos The Learning republic, hvor jeg har udarbejdet både koncept, manus og design
på diverse e-learning produktioner. Mine kunder har været indenfor erhvervslivet, men min
drøm er jo at komme til igen at arbejde med børn som målgruppe, men med et læringsmæssigt 
perspektiv, så jeg kan bringe alle mine kompetencer i spil. 

Jeg arbejder med wordpress websites, illustration, grafik, foto og video. Jeg har
kendskab til Indesign og naturligvis html og CSS. 
Jeg designer med et stærkt kompositorisk øje med et særligt blik for mine kunders 
DNA. Derfor er mine designs naturligvis varierende i forhold til stil. 

PROGRAMMER:
PHOTOSHOPILLUSTRATORINDESIGN

FLASHMS OFFICE PAKKEN
Mit arbejdsomme jeg

Jeg er et nysgerrigt udforskende menneske, der har det godt med 
deadlines, som styrer trygt og stabilt gennem de til tider kaotiske 
kreative processer.
Jeg har i flere omgange arbejdet som selvstændig og freelancer med
eget firma. Det betyder jeg er vant til at tage ansvar og initiativ.

Jeg elsker at arbejde kreativt indenfor de nye medier, der kostant er i 
udvikling, og kræver at man er opdateret og klar til nye udfordringer. 
Det holder mig og min kreativitet igang på den gode måde! 

Jeg er udadvendt, livsglad og elsker god humor.  
Generelt er jeg vild med godt design, der kommunikerer præcist.
Jeg ville elske at arbejde med Alinea, et sted hvor jeg kan se alle mine
kompetencer vil kunne folde sig ud til fordel for os alle. 

 

Kernekompetencer:

- Webdesign
-interaktionsdesign
-Taksonomi
- Brugervenlighed
- Illustration


