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Målsättning 
Mitt framtida mål är att jobba inom grafisk design där jag får möjlighet att nyttja min 
kreativa förmåga och min passion för virtuellt skapande. 
 
 
Arbetserfarenhet 
2014 Prao Himnahallen Linghem (ICA) 
Jobbade som butiksbiträde i 2 veckor då jag fick främst jobba med att sköta varorna. 
Detta krävde att jag jobbade regelbundet samt att jag var plikttrogen och dedikerad 
till mitt arbete. Jag fick positiv respons när prao perioden var över. 
 
2015 - 2016 Reklamutdelning, Svensk Direktreklam AB 
Delade ut Reklam i mitt område varje helg. Detta inkluderade att sortera reklamen 
innan utdelningen.  
 
2018 Sommarjobb Saab Aeronautics  
Arbetade med 3D modeller till Saabs Flygsimulator.T.ex. gjorde jag en modell av 
Öresundsbron samt en modell av en militär lastbil. 
 
 
Utbildning och kurser 
Jag har gått tre år på estetisk programmet 3D på MTU gymnasiet, Linköping. Just nu 
studerar jag produktvisualisering på YRGO yrkeshögskola på Lindholmen i 
Göteborg. 
 
 
Språkkunskaper 
Svenska som modersmål. Kan prata och skriva engelska bra. 
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Om mig 
Jag är född år 2000 och bor med min familj i Linköping, men studerar just nu i 
Göteborg. Jag spenderar min fritid med att fiska, träna på gym, samt spela datorspel 
vilket utvecklar både tålamod, viljekraft och uthållighet. Jag är en mycket plikttrogen 
person som alltid försöker göra det som krävs för att klara de uppgifter jag får. 
 
Jag tycker att det är roligt med 3D eftersom jag alltid har haft ett intresse för visuellt 
skapande. Jag tycker det är roligt och utvecklande att kunna skapa 3D modeller 
utifrån min egen kreativitet.  
 
Jag kan göra 3D-modeller, animationer och texturer för modeller med användning av 
programmen Adobe Maya (2019), 3DS Max, Substance Painter (2019) och texturer i 
Photoshop. Det mest avancerade jag har gjort i skolan har varit en modell av en 
stridsvagn som var mitt gymnasieprojekt, ett arbete som omfattade ca 150 
arbetstimmar.  
 
Under min studietid på YRGO har jag bl.a. gjort stilistiska bilder av en sci-fi 
motorcykel, en uppgift som var en del av ett grupprojekt. På min hemsida kommer 
jag löpande att publicera exempel på 3D modeller och animationer som jag skapar 
under min utbildningstid. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
Hampus Scharff 
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