alexander
milo
ln/alexander-milo
www.alexandermilo.dk
kontakt@alexandermilo.dk
Nansensgade 23 2. tv
5000 Odense C
28 91 64 24

Profil
Jeg er kandidat i Industrielt Design med stor interesse
for interiør og brugerorienteret design. Jeg besidder en
stærk forståelse for materialer, form og farver, og hvordan disse sammen går op i en højere enhed.
Med mig får i en ansat som sætter en ære i præcision
og ikke overlader noget til tilfældighederne. Jeg nyder
en kreativ designprocess og har altid øje for realisering
og holde en produktionsvenlig tilgang.
Jeg har en god teknisk forståelse, hvad end det er
Windows eller Mac og er generelt rutineret i de fleste
programmer brugt i industrien.
Jeg anser mig selv som værende lidt af en menneskekender, som jeg i mit arbejde bruger til at få den bedst
mulige forståelse for forbrugernes behov og holder
derfor altid øje med tidens trends og designudvikling.
Metoder jeg typisk anvender inkluderer; håndskitsering, 3D tegning, 3D print og både rapid og
detaljeret prototyping.
Sprogligt er jeg flydende talende og skrivende på dansk
og engelsk.
I min fritid er jeg filmentusiast og laver spil som selvlært
Level Designer i Unreal Engine.
Jeg er hjælpsom af natur og sætter stor pris på
humor og højt humør.

Uddannelser
Odense Friskole 				

Folkeskole					

1996 - 2007

Tornbjerg Gymnasium

STX (Sproglig og kreativ linje)		

2007 - 2010

		

Erhvervsakademiet Lillebælt		

Multimediedesign			

2011 - 2012

Designskolen Kolding			

Industrielt Design (BA + KA)

2012 - 2017

Virksomhedserfaring

(2018)

(2016)

• Praktik

• Praktik

• Ophold i Houston

• Produktion og formgivning

• Markedsforståelse

• Fremtidstænkende

• Projekt ansættelse

• Tekniske tegninger

• Strenge restriktioner

(2015)

(2017)

(2015)

(2017)

• “Wearable”

• Ophold i Kina

• Velfærdsdesign

• Funktionalitet

• Kulturmøde

• Unge & Ældre

• Stof og læder

• Kontor akustik dæmper

• Bruger kontakt

Udpluk af tidligere projekter

• Natlampe

• Rygsæk / Skuldertaske

• Daybed

• Kontor akustik dæmper

• Elektronik

• Læder syning

• Multifunktionalitet

• Kulturelt samarbejde

• Belysning

• “Wearable”

• Bambus & polstring

• Arbejde i Kina

Uddybelse af disse og andre projekter kan ses på min hjemmeside www.alexandermilo.dk
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