
KAY SALES

RESUMÉ

KARRIEREFORLØB
Freelance designer

Stop The Rats Movie
Ansvar: Grafisk designer og animator.
Projekt: En kort undervisningsfilm for afrikanske landmænd i samarbe-
jde med University of Greenwich om bekæmpelse rotter.

Buchholz refugee housing
Responsibilities: Designing and drafting the landscape concept plan.
Project: Collaborated with Hauschild + Siegel Architects on a refugee 
housing project near Hamburg.

Landskabsarkitekt
SLA, Islands Brygge

Projekterende landskabsarkitekt på en projektansættelse. 

Budolfi Plads i Aalborg
Ansvar: Projektering af dispositionsudvikling og forslag.
Projektbeskrivelse: Stort byrum omkring Budolfi Kirke i Aalborg, og en 
god sammenhæng i midtbyens handelsgader. 

KU.BE - Frederiksbergs Kultur- og Bevægelseshus
Ansvar: Rettelser til konstruktionsforslag.
Projektbeskrivelse: En naturrig bymæssig park med fuld tilgængelighed 
og plads til aktiviteter for alle mennesker.

Landskabsarkitekt
SLA, Islands Brygge

Projekterende landskabsarkitekt på en projektansættelse.

Vejle Å Byrum
Ansvar: Formgivning, skitsering og projektering af dispositionsudvikling 
med grafisk præsentation.
Projektbeskrivelse: Byrum på toppen af sluseporte, som vil forbinde 
Åen til fællesskabet.

Containerstriben i Roskilde
Ansvar: Projektering af konstruktionsforslag.
Projektbeskrivelse: Containerstriben ligger i hjertet af Musicon.

Freelance projekter

Lise Thorsen's politisk kampagne
Ansvar: Grafiske opgaver, som hun brugte til kampagnen, bl.a. hæfter, 
T-shirts, logoer.
Projektbeskrivelse: Politiske kampagne for Kommunalvalg i 2013.

Adresse:  Trørødgårdsvej 8  
    2950 Vedbæk
Mob. tlf.:  52 44 54 92
Email:   kaysalesdk@gmail.com
Portefølje: www.kaysalesgraphicdesigner.wordpress.com

Jeg er en engageret og talentfuld designer med national og international erfaring. Jeg holde af at arbejde 
selvstændigt såvel som at samarbejde inden for og på tværs af andre fagområder.

I løbet of min karriere har jeg udvilket forskellige faglige færdigheder, som omfatter projektledelseserfaring på 
tegnefilm, udarbejdelse af grafiske præsentationer, en stærk sans for design, organisatoriske evner, fremragende 
tegnefærdigheder, og stærke IT-kompetencer. 

Som person definerer jeg mig selv som udadvendt, selvstændigt, struktureret, nem at arbejde med og en kreativ 
problemløser.

Aug 2015 - present

Apr. 2015 - Juli 2015

Dec. 2014 - Mar. 2015

Jan. 2012 - Dec 2014 

https://kaysalesgraphicdesigner.wordpress.com/


Den Danske Europabevægelse
Ansvar: Grafisk design af medlemmernes årlige nyhedsmagasin og et 
magasin for Folkemødet 2014 på Bornholm, plus andre grafiske 
opgaver.

Landskabsarkitekt
Swire-Siegel Landscape Architects, Los Angeles, California

Alhambra Unified School District: Folkeskolecampusser
Ansvar: Konceptudvikling, formgivning, skitsering, projektering, 
omkostningsoverslag, og grafiske præsentationer for at præsentere 
planer til møder med skoleleder, lærere og forældre
Projektbeskrivelse: 9 store folkeskolecampusser i Los Angeles, hvor 
AUSD modtaget $50 millioner til at opdatere deres udearealer.

Polytechnic Privatskole
Ansvar:  Skitsering og projektering af konstructionsforslag. 
Projekt beskrivelse: Arbejdede med HMC arkitekter på en LEED $66 
millioner projekt, en parkeringskælder under eksisterende bygninger 
tegnet af Myron Hunt. Nye udearealer budget var $2 millioner.

Walden Skole
Ansvar:  Dispositions- og konstruktionsforslag og udvikling af plantep-
aletter til områder med høj gangtrafik. 
Projekt beskrivelse: Privat skole med udearealer fokuseret på at 
fremme kreativitet. 
 
Landskabsarkitekt
Terra Design, Los Angeles, California

Projekterende landskabsarkitekt på private haver i Los Angeles. Jeg 
arbejdede tæt sammen med ejeren at designe private haver, ansva-
rområder indebar alt fra konceptudvikling til udbudsfase med brug af en 
bred mediterarriansk plantepalet.

Animation supervisor
Dreamworks Feature Animation Studios, Los Angeles, California

Jeg arbejdede i flere år med animation på det højeste kunstneriske 
niveau for DreamWorks, et af de førende filmstudier i Hollywood. Jeg 
arbejdede primært som supervisor, hvor jeg var ansvarlig for den 
kreative styring af teams på op til 30 tegnere. Mit ansvar inkluderede: 
kvalitetskontrol af animationstegninger, administrerede stramme 
produktionsplaner, samt styring og mentoring af teams af højt kvalifice-
rede tegnere.

Master of Landscape Architecture 
University of Southern California 
School Of Architecture, Los Angeles, U.S.A.

Bachelor of Graphic Design, Honours 
De Montfort University, UK

PD3 Dansk
Hellerup Sprogskole

Engelsk  Modersmål
Dansk  Flydende

Adobe Creative Suite
Microsoft Office Suite
AutoCAD 
Sketchup
3D Studio Max
Maya

Gift med Erik Schmidt, en dansk mand, der arbejder som animator, 
instruktør og underviser.
Mor til to drenge, 13 og 15.
Interesser omfatter; min spiselige skovhave, motion og læsning. 

Referencer fremsendes på forespørgsel.

UDDANNELSE

Feb. 2008 - Jun. 2010

Jun. 2006 - Feb. 2008

Dec 1989 - Sep. 2003

SPROG

IT KUNDSKABER

PRIVAT

2004 - 2006

1986 - 1989

2010 - 2012


