
MUSTAFA RANGEEN

Mit CV

Multimedia design and communication

Pro�l

Nyuddannet multimediedesigner med særlig passion for UI/UX design, SoMe-strategier, 

SEO-optimering, frontend-udvikling mm. Min tommel�ngerregel for projekter/opgaver 

er, at hvert enkelt projekt er unikt, og skal derfor behandles derefter. Gennem mit arbejde 

higer jeg efter at levere det bedst mulige resultat som både jeg selv, kunden og arbejdsgi-

veren vil være tilfreds med.

Som multimediedesigner har jeg opnået viden indenfor design & 

visualisering, interaktion,  kommunikation og virksomhed. Ydermere 

har jeg haft særlig fokus på UX-design igennem udannelsen.  

Jeg har arbejdet tværfagligt i løbet af uddannelsen og har derfor god 

forståelse for hver fase i et projekt. Design og visualisering, brugertest 

samt interaktion er klart de områder, hvor mine kompetencer er 

stærkest, og hvor min interesse er størst.

Business Academy Aarhus
Aug. 2017 - Jun. 2019 Multimedia design og kommunikation

På HTX gik jeg på “Kommunikation/it og design”-linjen, hvor hovedfa-

gene hedder:  Kommunikation/it A, Design B  og Innovation C. Allere-

de på HTX har jeg arbejdet med tværfaglighed, idegenerering, udvik-

ling mm. Denne form for gymnasiel uddannelse passede rigtig godt til 

mig, da jeg �k lov at arbejde praktisk meget af tiden. Studieretnings-

projekt, blev skrevet i fagene Kommunikation/it A og Samfundfag B.

Sproglige kompetencer; 

Dansk – A-niveau, HTX

Engelsk – B-niveau, HTX

Tysk – Folkeskolens 9. klasse

Hansenberg Gymnasium (Kolding)
Højere teknisk eksamen (HTX) Aug. 2013 - Jun. 2016 

Uddannelse

Navn: Mustafa Rangeen

Fødselsdato: 08-05-1994

Nationalitet: Afghanistan

Bopæl: 8220, Brabrand

(+45) 30 43 41 33T:

mmrangeen@gmail.comE:

mmrangeen.dkw:

Kontaktinformation

Hobbies og Interesser 

Personlige oplysninger

Kursuet er et særligt tilbud, Hansenberg i samarbejde  med ATU 

tilbyder en håndful elever, der stræber efter nye horistoner.  Kurset 

består af en række seminar inden for fysik, robotic, sport, litteartur, 

design, teambuilding, networking m.m. Kurset/forløbet varer i 2,5 år 

og skal tages sideløbende med uddannelsen. 

Hansenberg Gymnasium og Region Syddanmark
Aug. 2017 - Jun. 2019 
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ATU (Akademiet for talentfulde unge - Midt)

Kurser
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En freelance webdesigner er helt og holdent afhængig af at levere 

varen. Siden start har jobbet budt på en række muligheder. Jeg har 

bl.a. arbejdet med opgaver omhandlende SEO-optimering, Gra�sk 

design, posters og �yer, branding og app design.    

At være passioneret omkring de projekter jeg påtager og efterstræbe 

det helt perfekte er med til at udvide min horrisent samt lader mig 

tænke ud af de satte rammer. 

Feb. 2019 - Nu Freelance Designer, Dribbble

At kunne udvide sit verdensyn, forståelse for forskellige fagområder 

og sociale netværk er for alle en velkommen mulighed. Som vikar har 

jeg prøvet kræfter med de mere fysisk krævende jobs, som f.eks. 

lagermedarbejder, rengøringassistent, betonarbejder m.m  Mit udbyt-

te som vikar har været viden om, at uanset om man sidder på et 

kontor eller løfter beton, evnen til at indgå i et  team, stabilitet og 

viljekraft vil altid være de essentielle kvaliteter, man som person skal 

besidde. 

Maj. 2019 - Sep.2019 Vikar, Teamvikar 

Mit job som ufaglært maskinsnedker byder altid på den samme og 

dog anderles dag. Helt konkret går min opgaver ud på at opstille 

maskinerne og programmere de rette værdier ind i computeren. 

Derduover kræver stillingen at man har en god forståelse for sikker-

hedsretningslinjer samt er kvalitetsbevidst, engageret og �eksibel. 

Som maskinesnedker føler man hutigt et ansvar for produktionen og 

dens samt lærer at arbejde selvstændigtog e�ektivt. Sidst men ikke 

mindst handler stilling om at kunne kommunikere og samarbejde 

med sine kolleger. Her har min åbne og nyegirrge personlighed været 

særligt behjælplig.

Sep. 2019 - Nu Ufaglært maskinsnedker, Tvilum

Ansættelseshistorik 

I Feb 2019 og 14 uger frem var jeg i praktik hos Vivolead i forbindelse 

med mit studie. Som pratikatnt hos en mindre virksomhed �k jeg 

muligheden for at arbejde med redesign af virsomhedens mobil app. 

Denne process indbar selvfølgelig reserch idegenerering, planlæg-

ning, møder, skitsering wirefraimng og prototyping. Ydermere 

arbejdede jeg med en række mindre opgaver som f.eks print-klargø-

ring af verdenskort, design samt fremstilling af Quiz side til LinkedIn, 

Gra�sk content m.m. 

Fed. 2019 - Maj. 2019 UX-designer praktikant, Vivolead Aps 

Som B2C-sælger for Novasetallas blev kundeinteraktioner og opfølg-

ning af aftaler vægtet højt. Dette betød selvfølgelig, at jeg hurtigt �k 

en forståelse for vigtigtheden af kundekendskab, planlægning og 

struktureing.  Som sælger handlede det desuden ikke om at sælge 

�est produkter men også sikre sig, at man løftede i folk og var hurtig til 

at spotte situationer, hvor en kollega havde behov for hjælp. 

 - Headhunted fra Newcall til Nova Stellas 

Apr. 2017 - Nov. 2018 Sales Agent, Nova Stellas Aps

Andre skills...

Skillset

Photoshop

Illustrator

InDesign

Wordpress

HTML & CSS

SoMe

Adobe XD

Figma

Invesion

ClipChamp

Salg & Marketing

B2B eller B2C

SEO - Regler & optimering 

Mailchimp
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Bruger�adedesign

Usability

Branding

Application architecture

Interaktionsdesign

Gra�sk design

Projektarbejde, ledelse

Digital design

Optimering, gensalg

Funktionel test

Da vinci resolve



Ansættelseshistorik 

Som salgsassistent i 7-eleven er den væsentligste opgave at kunne 

ekspedere rejsende, der kom efter forfrikninger, information om rejser 

mm. Udover at ekspedere kunder var det også vigtigt at lave mere 

salg, alt imens at der blev sørget for vareopfyldning på hylderne, og at 

butikken var præsentabel. Denne stilling medførte også lukke- og 

åbningsansvar.  

Jul. 2013 - Feb. 2014 Salgsassistent, 7-eleven 

At arbejde som sales agent krævede det, at man kunne indlede en 

samtale og lade sin personlighed vise sig gennem stemmen. At kunne 

skabe tillid mellem kunden og en selv krævede, at man som sælger 

kunne tale i øjenhøjde med kunden, vise empati, være ærlig og 

vigtigst af alt, være imødkommende nok til, at de selv ringer tilbage, 

hvis nye behov skulle opstå.  Ydermere lærte stillingen mig  om, at 

teamworks positive indvirkning på den enkeltes præsentation og 

e�ektivitet, samt at ønskede resultater kan skabes ved mange timers 

arbejde.

- Resultatet skabes ved mange timers arbejde

- Intern konkurrence kan til tider være godt

Mar. 2015 - Apr. 2017 Sales Agent, Newcall IVS

At arbejde som tjener gav mig en del erfaring med håndtering af 

stress og pres i forskellige situationer. Kort sagt jeg lærte at holde 

hovedet koldt og danne overblik med få skeunders varsel.  Mine 

arbejdsopgaver som tjener indbar bl.a klargøring af borde, anvisning 

af gæster, præsentation af menu, bringelse af drikkevare m.m.  

Desuden var det min opgave at optræne nye tjener samt være 

lukkeansvarlig i weekenderne. At kunne prioritere og holde overblik 

er i min verden en dyd som tjener. 

Feb. 2014 - Apr. 2017 Tjener, Restaurant Asia

Frivillig arbejde

3/3

SORAS er et bostøtte- og samværstilbud for voksne med autismespek-

trumforstyrrelser. Tilbuddet er organiseret under Aarhus Kommunes 

Voksenhandicap. 

Som Frivllig er det min opgave at mødes, snakke, hygge og lave 

aktiviter med min ”makker”.  Mange med autimse kan bl.a. have en 

sygelige frygt for at fejle eller er indadvendt og generte i sociale 

sammenhænge. Det er derfor også en del af min opgave at forsøge at 

hjælpe min makker til at blive  mere tilpas i sådan nogle sitauoner. 

SOARS (Støtte og rådgivningscenter for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser)
Okt. 2019 - Jan. 2021 Makkerskab

At være frivillig hos Ungdommens Røde Kors har været et af de mest 

oplevelserige udfordringer, som har været med til at forme min nuvæ-

rende person. Min rolle som frivillig tilknyttet til Korskærparken i 

Fredericia indebar bl.a. at være sammen med børneme, hjælpe med 

lektier, håndtere kon�ikter og generelt prøve at skubbe dem i den 

rette retning i livet. 

Ungdommens Røde Kors - Fredericia
Mar. 2009 - Dec. 2011 Mentor & Formand

Sociale medier

Mustafa Rangeen

mustafa-rangeen

@mustafarangeen

mmrangeen

Design - People �rst


