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OM MIG
Namn
Födelsedag:
Adress:

UTBILDNING
Victor Winnhed
4 juli 1991
Storgatan 120, Umeå

Mitt namn är Victor Winnhed och jag är uppvuxen i
Hässelby i västra Stockholm. Jag brinner för teknik i
alla dess former, men framförallt för design. Just nu
läser jag mitt femte och sista år på Umeå Universitet,
där jag studerar till Civilingenjör inom Interaktion &
Design. Jag utför just nu mitt examensarbete på
SVT-interaktiv i Stockholm.

2004 - 2007

Hässelbygårdsskolan
Musikallinje, årskurs 7-9.

2007 - 2011

Blackebergsgymnasium
Inriktning naturvetenskap.

ht 2008 - vt 2009

Highschool senior year
Utbytesår i Platteville,
Wisconsin.

2011 - idag

Umeå Universitet
Civilingenjörprogrammet
i interaktion & design.

ERFARENHET
Gloskungen

Gloskungen är en iOS applikation
utveckad för att hjälpa barn och
ungdomar att lära sig sina glosor
genom att skriva in dessa i
applikationen och sedan bli
förhörda genom att spela
applikationens quiz. Denna app
är utvecklad med Objective-C
och Core Data under hösten
2015.

He

He är en high-fi-prototyp av en
mobilapplikation som är tänkt
att få folk att uppskatta konst mer.
Detta projekt utfördes under
hösten 2014. Prototypen är skapad
med Photoshop och Axure.

INTRESSEN
Jag har en del intressen som ligger mig varmt om
hjärtat, ett av dessa är idrott. Skidåkning och löpning
är det som gäller just nu. Musik är också något jag
uppskattar oerhört mycket. Både att spela och skapa
musik, men också att bara lyssna och njuta. Att resa
och upptäcka nya platser och kulturer är något som
jag uppskattar. Sist men inte minst så gillar jag att
skapa magi i köket, främst genom bakning.

Topp

Under våren 2014 läste jag en kurs
som heter Design Build Test. Under
denna kurs skapade vi en
mobilapplikation som använder sig
av “augmented reality”. Tanken var
att med hjälp av mobilens kamera
få information om naturen omkring
sig. Under projektet gång jobbade
vi mot företaget Nord Interactive.
Applikationen gjordes i iOS.

TA REDA PÅ MER
“Who are you? Who, who, who, who?”
-The Who
Jag hoppas du fick ett hum om vem jag är och vad
jag gör. Fick du inte nog, eller vill veta mer så få du
gärna kontakta mig eller besöka min portfoliosom
just nu är under uppbyggnad.
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