
RasmusGranath
Arbetssökande 3D Environment Artist och 3D Digital Creator

Carl Grimbergsgatan 21, 413 13 Göteborg , 0709430082 ,

rasmus.primus@gmail.com
Website - Instagram - linkedin

Rasmus Granath, är 20 år gammal från Linneplatsen centrum i Göteborg. Jag är
en person som har ett stort engagemang i allt jag gör och i allt jag vill lära mig.
Jag är en driftig och social person som älskar att trä�a nya personer. Samtidigt
är jag en strukturerad person som tycker om att ha kontroll över saker jag ger
mig in på. Älskar att lära mig nya saker.

Utbildning

Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg - 2019 -2021 (utbildning avslutad)

Computer Graphics Design ( Produktvisualisering ) - Det jag jobbar med kan va att

skapa 3D-modeller, visualiseringar och animationer. Som designer inom computer

graphics visualiserar jag sådant som är svårt att fotografera eller som ännu inte har

tillverkats.

NTI-Gymnasiet Göteborg 2016 - 2019 (utbildning avslutad)

IT- Design/Estetiska programmet - En av de saker vi har jobbat med i skolan är hur

man förmedlar ett meddelande genom visuella skapelser, till exempel fotografier och

digitala konstverk. Men vi har också skapat brand books till företag, utifrån ett tema där

vi har gjort all design av.

mailto:rasmus.primus@gmail.com
https://rasmusgranath.wixsite.com/website?lang=sv
https://www.instagram.com/rasmusgphoto/?hl=sv
https://www.linkedin.com/in/rasmus-granath-4a01b319b/


Erfarenheter

Pinchos Deltid Anställningsdatum 2018 – 2019

Jag var en plockare som hämtade och diskade disk.

Platsledare
Side by Side by El Sistema Tidsbegränsad Anställningsdatum 2018 & 2019

Jag var platsvålentär 2017 och nu har jag fått anställning på detta läger som Första

veckan i juli. Mina uppgifter var att leda de volontärer som kan hjälpa mig att rigga upp

salar med stolar för de kommande barn som ska träna med sina instrument.

Praktik
Restaurang Kathmandu en vecka i 8:an
Fick lära mig att va diskare och serveringspersonal under denna vecka.

Praktik
Gårda Brandstation en vecka i 7:an
Fick lära mig att mycket om hur brandmän jobbar och hur man ska läcka eld på ett

e�ektivt sätt. Fick även bära en full utrusning och utföra H.L.R övningar.


