Emil Jacob Scheffel Skriver
8500 Grenaa
Ydesvej 4 - V203
art.emil.skriver@gmail.com
tlf: 45+ 42 79 19 76
Portfolio: https://www.artstation.com/mrbobarian

Profil
Jeg er et engageret målrettet menneske med stor interesse for at skabe unikke miljøer og
fordybende fortællinger samt en kæmpe sci fi nørd. Jeg har altid været meget kreativ, innovativ
& søgende efter nye udfordringer. Jeg har tilbragt tusindvis af timer på at skabe mine egne
verdener: lige fra LEGO & warhammer byggerier til enorme Minecraft konstruktioner og nu 3D
environments.
Jeg har erfaring med produktudvikling og projektarbejde, hvor jeg lægger stor vægt på at
arbejde disciplineret, målrettet, selvstændigt, ansvarsbevidst samt at nå deadlines. Jeg trives i
åbent gruppearbejde, hvor alle bliver mødt med værdighed og respekt. Det er vigtigt for mig, at
kreativitet og åbenhed bidrager til et stærkt arbejdsmiljø, hvor der er plads til deling af tanker
og ideer samt konstruktiv kritik.
Jeg søger en environment artist position i et stærkt, innovativt team hvor jeg kan bidrage med at
skabe 3d miljøer og fortsat udvikle mine tekniske og kunstneriske evner i min passion for
spiludvikling.

Referencer
Lene Köhler - Byens Cafe - tlf: +45 7680 1990 - mail: byenscafe@byenscafe.dk
Jeremy Estrellado - Sr. Environment Artist Ubisoft Massive - mail: est.jeremy@gmail.com

Erfaring
❖
❖
❖
❖
❖
❖

2017 - Allegorithmic Meet Mat konkurrence
2016 / 2017 - Webside udvikling Afrika project - We Can Unite (WeCU)
2016 - 2D grafik Dubai firma?
2016 - Udvikling af 2D privatspil - Balloonbaby
Juni 2015 / Juni 2016 Opvasker - Byens Cafe
7-9 klasse - Kiosk Arbejde Bredagerskolen

Uddannelse
Nuværende - 3D College Grenaa
HTX - Vejle Tekniske Gymnasium (Vejle)
Folkeskole - Bredager (Jelling)

Kurser
●

UNF Game Development Camp

Færdigheder
❖ 3D programmer
➢ Modo - 3DS Max - Zbrush
❖ Andre Udviklingsværktøjer
➢ Photoshop - Substance Painter - Unreal Engine 4 - Unity - Substance B2M
❖ Operativsystemer
➢ Windows - MacOS

