
Videograf (foto,lys,lyd,redigering) Service Engelsk (tale, skrive, forstå)

Fotograf (foto,lys,redigering) Teknik (brug, information, lærenem) Humor

SKILLS

Henriksholm skole, Rødovre (88-93), Banehøjskolen, Jyllinge (93-97), 
Sveneskolen, Væggerløse (97-99)

Folkeskole/ 1988 - 1999

HTX, I & H skolen, Nykøbing F./ 1999 - 2002

Mulimediedesigner udd. som jeg stoppede på da det ikke var min vej
IMMA, Nakskov/ 2002 - 2004

HGS, Ceus, Nykøbing F. / 2004 - 2004

Uddannet på KTS med Speciale i Lys og foto
Film og TV produktions teknikker, København / 2005 - 2010

UDDANNELSE

Flaskedreng - ungarbejder
Nykøbing F. Kvickly/ 1998- 1999

Flaskedreng - ungarbejder
Gedser Dagli brugsen / 1999- 2000

Bladkompaniet og Rengøring
Westrup partner / 2003- 2004

Salgsassistent med ansvar for Øl og vand og oplæring af flaskedrenge

Gedser Dagli brugsen / 2001- 2005

Fotograf, redigering (bånd og digitalt) DVD produktion og afvikler 
TV Nykøbing - Tv & Film produktions teknikker / 2004 - 2006

Redigering, ENG, SNG og studiekamera til den daglige nyhedsproduktion
TV2 Øst -Elev, Tv & Film produktions teknikker / 2006 - 2010
Produktion af foto og video for både private og erhverv
Freelance video og fotograf / 2012

ERHVERVSERFARING

+45 20721718

info@rasmusboldt.dk

Sprotoften - 3tv , 5800 Nyborg

www.linkedin.com/in/rasmusboldt

www.facebook.com/rasmus.boldt

www.instagram.com/rasmusboldt

wwwww.rasmusboldt.dk

Mobile

Email

Adress

LinkedIn

Facebook

Instagram

WWebsite

Mit navn er Rasmus og jeg er en god årgang 
1982, som er en teknisk mindet videofotograf 
og fotograf. 

Jeg er vandt til mange forskellige opgaver og 
deadlines og er ikke bleg for at tage imod en 
udfordring og lære noget nyt. Jeg er pligtop-
fyldende, loyal, ansvarsbevist og kan både 
arbejde i teams og selvstændigt. 

Igennem min opvækst har jeg boet flere 
forskellige steder i landet men er nu endt i 
Nyborg hvor jeg bor sammen med min 
kone Vaewta og to drenge fra mit tidligere 
ægteskab, Milas fra 2010 og Linus fra 2013.

JegJeg er ikke ryger, kan køre bil (Kørekort B) og i 
min fritid nyder jeg at være sammen med 
familie og venner samt mine interesser for 
teknik, film, Kampkunst/sport og motion.

OM MIG

Rasmus
Boldt


