
Til teamet hos Packshot København,

Mit navn er Regina. Jeg er selvstændig freelance tekstildesigner og fotograf. Jeg er
uddannet tekstildesigner fra Designskolen Kolding. På trods af at min uddannelse ikke er
indenfor fotografi, så har jeg meget erfaring med fotobranchen på begge sider af kameraet,
da jeg har været en del af den siden 2012. Jeg har derfor været på photoshoot et utal af
gange og kender hele processen til punkt og prikke. Jeg har lært fotografering gennem
selvstudering og learning-by-doing. Jeg nyder rigtig meget den kreative proces fra udvikling
af koncept til sourcing af props og helt til post production. Jeg er meget visuelt tænkende og
er dygtig til at få idé til at blive til et produkt.

Jeg arbejder meget organiseret, er detaljeorienteret og kan arbejde sikkert under pres. Jeg
er ikke bange for at tage ansvar og er en god teamplayer. Jeg er meget ligefrem og tåler
konstruktiv kritik, samtidig med at jeg sætter pris på gode arbejdsrelationer. Da I skriver, at
det er en fordel med erfaring indenfor kommunikation, kan jeg også nævne at jeg har haft
ansvar for SoMe og lavet en del branding design og grafisk design til forskellige projekter og
virksomheder - det kan I se på følgende link, hvor mit udvidede portfolio også er at finde:
www.byreginapiil.com/graphic-designs

Min arbejdsmæssige baggrund:

Jeg færdiggjorde min designuddannelse i sommeren 2018 ved Designskolen Kolding.
Derefter var jeg print- og broderidesignpraktikant hos det danske børnetøjsbrand Soft
Gallery, hvor jeg var ansvarlig for udviklingen af broderi til SS20 kollektionen. Efterfølgende
deltog jeg i et forløb for iværksættere, og siden har jeg arbejdet som syerske ved
møbelpolstrervirksomhed på deltid, imens jeg bygger min selvstændige virksomhed op som
tekstildesigner. I 2020 var jeg trykværkstedsleder på Designskolen Kolding med fuldt ansvar
for trykværkstedet, indkøb af materialer og undervisning af designstuderende. I mellemtiden
har min interesse i fotografi også vokset og er nu blevet en del af min selvstændige praksis,
hvor jeg har haft kreative samarbejder og fotoskydninger for designere og selvstændige
professionelle fra diverse brancher.

Gennem min tekstildesignuddannelse er jeg særligt uddannet i brugen af kreativ research og
udviklingen af koncepter til designkollektioner, såvel som designmetoder og designtænkning.
Dette har styrket min kreative tankegang i flere sammenhænge. Både som tekstildesigner i
udviklingen af printdesigns og som fotograf har jeg professionelle kompetencer i Adobe
Photoshop og Lightroom - til alt fra bearbejdning af håndtegning til udvikling af printdesigns
og til fotoretouchering - og jeg har basal erfaring med Adobe Premiere Pro Jeg har i min tid
på Designskolen opnået viden og erfaring med både analoge og digitale tekstile teknikker,
hvor min store interesse ligger i analogt print, væv, overflademanipulation og indfarvning. Én
af mine særlige styrker er farveæstetikker og brug af silkerammetryk. Jeg har ved siden af
uddannelsen brugt meget tid på at lære og eksperimentere med planteindfarvning af stof og
garn. Efter min uddannelse har jeg desuden deltaget i kurser indenfor keramik, linoleumstryk
og akvarelmaling med japanske teknikker, og jeg har lavet logo design, merchandise for
artister, været SoMe manager og designet hjemmesider for forskellige virksomheder. I
mellemtiden har min interesse i fotografi også vokset og er nu blevet en del af min
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selvstændige praksis, hvor jeg har haft kreative samarbejder og fotoskydninger for designere
og selvstændige professionelle fra diverse brancher. Mine særlige styrker indenfor fotografi
er komposition, vinkler og farver. Jeg skyder ofte i naturlig lys på location.

I skal ansætte mig, da I vil få en struktureret medarbejder med masser af gå-på-mod, med
mange kreative idéer og med mange forskellige kundskaber indenfor kommunikation og
fotografi. En medarbejder, der vil fungere godt i en social og fleksibel stilling og som går
meget op i foto og kreative udfoldelser.

De bedste hilsner,

Regina Piil Christiansen
+45 28 16 56 78
regina@byreginapiil.com

Design portefølje: http://www.byreginapiil.com
Fotograf portefølje: http://www.piilphotography.dk
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