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Personlig data
Kamilla Birkmose
Bergthorasgade 46, 4.
2300 Kbh. S
M: 25 85 09 19
kamilla@birkmosedesign.com

Født: 1973.
Gift med Sune Strøm som er Energy Advisor på Den Danske 
Ambassade i Tokyo og har en datter på 17 og søn på 15 år.

www.birkmosedesign.com

Erhvervserfaring
2013 -  Designer hos Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen
  • Designtænkning, servicedesign, adfærdsdesign og facilitering.
  • Wayfinding, nudging og space planning af servicecentre og kontormiljøer.
  • Koncept og design til One Stop Service i CPH Airport samt Copenhagen City Map.
  • Koncept og design af souvenirs til Københavns Rådhus samt uniformering af personale.
  • Identiteter til kampagner og tiltag der understøtter borgernes digitale kompetencer. 
  • Design og UX til kørekort- og passtander til selvbetjening. 
  

Resultater: Forandringsagent med fokus på designprocesser, slutbrugere og samska-
belse i offentlig kontekst, som har udmøntet sig i succesfuld indretning af og wayfinding i 
Borgerservicecentre, tryghedsskabende projekter i biblioteker og sportshaller samt videns-
deling på National Biblioteksseminar. Udvikling af Pas- og kørekortstander med fokus på 
slutbruger som fik stor opmærksomhed på Digitaliseringsmesserne i 2013/2014 i DK. 

2005 -   Egen virksomhed Birkmose Design
  •  Annonce og messemateriale for Vindmølleindustrien. 
  • Design af ikoner til Center for Døve sammen med KMD.
   •  Design og koncept samt mindre produktion af huskespillet ”Perletid 1”, der stimulerer 

børns kreativitet.  
  •  Grafik og illustration til kampagne henvendt til folkeskoleelever i samarbejde med 

Danske Dagblade.
 
  Resultater: Huskespillet ”Perletid 1” kom i landsdækkende medier. 

2009 - 2012     Grafisk designer hos Saint-Gobain Distribution Denmark
   Ca.1400 ansatte og varetager 6 brands inden for byggebranchen - Brødrene Dahl, 

Optimera, Bad og Design, Heradan, Zupply og Øland.
   
  Konceptudvikling og implementering af visuel identitet til:
  • Saint-Gobain Distribution Denmark.
   • Nordisk salgskampagne i Brødrene Dahl i Norge, Sverige, Finland og Danmark. 
   •  Brødrene Dahls nye showroom ”Klimacenter” Horsens samt udvikling af Klimainstallatør 

koncept. 
  •      Tilbudsaviser for de forskellige brand - Brødrene Dahl, Optimera og Zupply. 

   Resultater: lancering af nyt brand: ”Saint-Gobain Distribution Denmark”, nyt nordisk mar-
ketingsamarbejde, lancering af nyt klimaudstillingscenter og salgskoncept.  

2007 - 2009 Grafisk designer hos Brødrene Dahl / Bad & Design
  VVS grossist med ca. 1100 ansatte. Primært BtB markedsføring.

http://www.birkmosedesign.com
http://https://www.bd.dk/da-dk/faa-mere-hos-broedrene-dahl/klimacentret
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  Konceptudvikling og implementering af visuel identitet til:
  • Elev kampagner.
  • Salgskampagner til både trykte og online medier.
  •  Markeds føringsmateriale som brochurer, an  non cer, POS, tilbuds aviser, redaktionelle 

aviser, julekort, messe/konference materialer, roll up, skilte mm. 
  
   Resultater: Elevkampagnerne resulterede i 6 gange så mange ansøgninger som aktuelle 

behov. Bannere fra lederkonference fungerer som permanent udsmykning. 
  

2003 - 2004   Grafisk designer hos Webbureauet Dwarf  
   Grafisk designer med fokus på BtB markedsføringsmateriale. 

2002   Praktik hos grafisk designer Poul Lange i New York.
  Producerede en primært visuel bog om bydelen Williamsburg.

Uddannelsesmæssigt data
2005 - 2022 Kurser/Fag
  • Adfærdsdesign ved Inudgeyou 2020
  • CIID Summer School - Change Management through Design i 2019
  • Diplomclass i digital transformation i 2017 på Digitaliseringsinstituttet 
  • Implementkurser - Projektforståelse og Projektledelse i KFF i 2014 og 2015.
	 	 •	Kursus - AutoCAD i 2013 og SketchUp i 2014.
  • Faget Dynamisk Webdesign på IT-universitetet efterår 2012.

1997 - 2003  Designer mDD fra Institut for Visuel Kommunikation på Danmarks Designskole. 
   Afgangsprojekt: Visuel Identitet og Oplevelsesdesign for Københavns Metro.

IT-erfaring
Jeg er superbruger af Photoshop, InDesign, Illustrator, og Acrobat Pro. Rutineret bruger af Office 365, 
AutoCAD, SketchUp, CMS-systemer, HTML - HTML5, CSS3 og Dreamweaver.

Sprog
Modersmål: Dansk. Taler og skriver flydende engelsk samt har en god forståelse for fransk, tysk og japansk. 

Frivilligt arbejde
2005 - 2006 Redaktør, layout og illustration på beboerbladet i HAB Andelsforening. 
1984 - 1993  Gymnastikinstruktør og medhjælper på børnespringhold i Ringkøbing Idrætsforening.
 

Lidt om mig
Barndommen var i Ringkøbing, voksenlivet er i København sammen med min familie inklusiv en enkelt 
afstikker til Tokyo. Jeg nyder at søge inspiration på museer og i naturen. Meget af min fritid går i vores lille 
nytte have, hvor vi dyrker grøntsager/frugter og nyder høsten heraf. Storbylivets puls fascinerer mig også og 
er sammen med naturen en god katalysator til at tegne/male billeder og lave diverse kreative projekter. Jeg 
samler også energi ved at løbe, dyrke yoga samt dejligt samvær med gode venner og familie.

Som person er jeg analytisk, systematisk og god til at bevare det store overblik, når der er mange bolde i 
luften. Og så brænder jeg for at udvide min viden og samskabe værdifulde løsninger. 


