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Jeg er uddannet grafisk designer og har i de seneste knap ti år været ansat som 
grafiker i Aalborg Zoo. Mit arbejde har bestået i udarbejdelse af foldere, skilte, 
bannere, annoncer m.m. Desuden har jeg været ansvarlig for opdateringen af Zoos 
hjemmeside samt udarbejdelse og udsendelse af nyhedsbreve. Jeg har også stået 
for opdateringen af Zoos billedarkiv, da min store interesse er naturfotografering. 
Udover grafiske opgaver har jeg bidraget med at forfatte tekster til nyhedsbreve, 
hjemmeside, annoncer og lignende. Sidst men ikke mindst har også jeg optaget og 
redigeret videomateriale til hjemmeside, facebook, youtube m.m. 

Min tidligere chef i Aalborg Zoo udtaler bl.a.:

“Det er kendetegnende for Sussi, at de opgaver, hun løser, er af meget høj kvalitet. Sussi er en 
dygtig grafiker med blik for detaljen og med høje krav til kvalitet. Sussi er arbejdsom og altid villig 
til at yde en ekstra indsats, hvis det kræves. Sussi er selvstændig, struktureret og pligtopfyldende, 
og jeg har altid været helt tryg ved at overlade opgaver til Sussi, idet de altid er løst på et højt 
niveau og til aftalte tid”

Fra 2007-2010 blev Tivoli Karolinelund drevet af Aalborg Zoo, og i den periode har 
jeg også taget mig af opdateringen af Karolinelunds hjemmeside og udarbejdelse 
af diverse brochurer, skilte, annoncer m.m.

Før den tid har jeg arbejdet som freelance grafiker, og for endnu længere tid siden 
har jeg arbejdet som bibliotekar. Se detaljeret CV på de efterfølgende sider.

På det personlige plan er jeg vild med dyr og naturfotografering, især er jeg 
glad for at gå på opdagelse i det små. Det er fantastisk, hvilke forunderlige, små 
væsener, der kan skjule sig bag et blad eller et græsstrå lige udenfor vores dør. En 
fotosafari i Nørresundby kan være lige så spændende som en tur til Afrika. 

Fordybelse og koncentration er nøgleord i min interesse for naturfoto men også for 
mit arbejde som grafiker. Det ‘magiske øjeblik’, hvor motiv og oplevelse går op i en 
højere enhed, eller en opgave/idé pludselig falder på plads, kommer ikke bare ud 
af ingenting. Det gør som bekendt kun lommeuld!

Grafisk profil

At se det store i det små ... 
        Grafisk designer Sussi Køber



ErhvErvsErfaring

Grafisk designer februar 2007 – maj 2016, Aalborg Zoo
Jeg har arbejdet med grafiske opgaver så som foldere, skilte bannere, annoncer 
m.m. samt været ansvarlig for opdateringen af Aalborg Zoos hjemmeside, hvor jeg 
har produceret både tekst, billeder og grafik. Desuden har jeg været ansvarlig for 
opsætning og udsendelse af elektroniske nyhedsbreve til Aalborg Zoos gæster og 
samarbejdspartnere, samt for produktion til og opsætning på Aalborg Zoos elektroni-
ske info-skærme. Desuden har jeg stået for opdateringen af Zoos billedarkiv, da min 
store interesse er naturfotografering - og billedbehandling i Photoshop. Sidst men ikke 
mindst har jeg optaget og klippet videomateriale til hjemmeside, facebook, youtube 
m.m.

Freelance grafiker januar 1998 – oktober 2003
Diverse opgaver som freelance grafiker, blandt andet design af postkort for Aalborg 
Zoo og udarbejdelse af en film for skoletjenesten i Randers Regnskov.
Fra 2002-2003 var jeg desuden ‘fast’ freelance hos ‘Outsign’ i Aalborg (bureauet
eksisterer desværre ikke mere), hvor jeg lavede mange forskellige opgaver.
Fra april til september 2003 har jeg desuden arbejdet i Aalborg Zoo’s Bistro og
Søløvekiosk som ekspedient, da mine grafiske freelance opgaver desværre ikke var 
omfangsrige nok!

Kunstnerisk virksomhed januar 1990 – august 1993
Deltager i diverse lokale kunstudstillinger, fx Husets Galleri, Aalborg, Støvring Råd-
hus, Hobro Erhversråd. Tager på højskole i 1992 på Ubberup Højskoles kunstlinje. Her 
bliver jeg interesseret i grafik, hvilket fører til, at jeg beslutter mig for at begynde på 
en ny uddannelse som grafisk designer (1993). Bibliotekaruddannelsen er herefter 
blevet lagt på hylden :-)

Karnevals-sekretær januar 1989 – oktober 1989, Karneval i Aalborg
Sekretær og koordinator af specielt udsmykningsgruppen.

Bibliotekar august 1981 – september 1988
Diverse vikariater og midlertidige stillinger som bibliotekar, bl.a. ved Vestbyens
Bibliotek, biblioteket på Nordjyllands Kunstmuseum og Lokalhistorisk Arkiv, Aalborg.
Perioder med arbejdsløshed.

At se det store i det små ... 
                   og med blik for detaljen

CV for Sussi Køber* 

*) Døbenavn: Susanne Køber, født 1954
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UddannElsEr

Grafisk designer august 1993 – juli 1996
Seminarium for Håndværk & Design, Nørresundby
Uddannelse som grafisk designer/formidler. Uddannelsen indholdt udover grafisk
design også undervisning i originalgrafik, tegning og fotografi. Der var lagt stor  
vægt på kommunikation, formidling, pædagogik og psykologi. Således står der  
på eksamensbeviset ikke grafisk designer men ‘grafisk formidler’.

Bibliotekar august 1977 – juli 1981
Danmarks Biblioteksskole, Aalborgafdelingen
Bibliotekar ved folkebibliotekerne

KUrsEr

Grafisk/teknisk multimedie-medarbejder december 2000
Tech College, Aalborg
42 uger
Grafisk design på såvel papir som web.

FAGliGe KvAliFiKAtioner
• Billedbehandling/Adobe Photoshop 
• Spidskompetence: Photoshop
• Fotografering - specielt naturfotos
• Grafisk design/Adobe Indesign
• Informationsformidling
• Tekstforfatning
• Webdesign

SproG
• Dansk – Flydende
• Engelsk – Rutineret
• Tysk – Let øvet

GrAFiSK portFolio
Se eksempler på grafiske opgaver og foto på: 

www.10meterskoven.dk

http://www.10meterskoven.dk

