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Navn: Jørn W. Scholz
Født: 10. mai 1967

Mail: jorn@scholz.no
Web: Scholz.no

Facebook/Twitter/Instagram osv.: Jornemac
Telefon: 909 48 987

Postadresse: Stasjonsveien 29b, 
1482 Nittedal
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2014 - : FREELANCE AD/RÅDGIVER
Jobber for både direktekunder (som NorgesGruppenConvenience og DB Schenker Norge og 

Nit tedal kul turhus) og som innle id hje lp (som hos Prodigious). 

2010 - 2014: AD I BONNIER CREATIVE
Jobbet med produksjon av analoge og digi ta le annonser og bi lag ol. (artdi rect ion/design, tekst 

og or ig inalutarbeidelse) for direktekunder i  magasinene Costume, Tara, BoBedre, Bol igPluss, FHM 
og Stel la. Av store annonsekunder kan nevnes Vis i t  Denmark, Kreft foreningen, Eger Kar l  Johan, 

Mi l ls, Coop Norge, Ford Norge, Kl in ikk Bunæs, Steen & Strøm Magasin, Boots Norge, og L’Oreal.

I  t i l legg ArtDirect ion og produksjon av magasinene Costume og FHMs iPadutgaver, og utarbeidelse 
av magasiner for Eger Kar l  Johan, Steen & Strøm Magasin, Sandvika Storsenter og Kampanje.

2008 - 2010: FREELANCE AD/RÅDGIVER
Jobbet med kunder som NorgesGruppenConvenience (skjermløsninger t i l  Fresh-

konseptet på 120+ bensinstasjoner), DB Schenker Norge (Magasinene «Logist ikk Nettverk» og 
«Presis», og brosjyrer ol. ) , Ring Eiendomsmegl ing ( intranett og div maler), Mirror Consult ing 

(prof i l  og markedsmater ie l l ) ,  CaféMagasinet, Foresight Norge (web), Kolonihaven Fotostudio, 
Skeid Fotbal l  (magasiner ol ) , Ideer.no, BI Center for Cl imate Strategy, A-Sport, 

Storymaker Consult ing, Kommunenes Sentra l forbund, iQual i fy o. l .

1996 – 2007 - AD I VIRTUAL GARDEN
Var med å starte Reklamebyrået Vir tual Garden AS med tekstfor fatter Ni ls Petter Nordskar

høsten ‘96 (of f is ie l t  st i f tet feb. ‘97). Byrået ble lenge regnet som et av Norges ledende 
reklamebyråer, med over 70 ansatte og noen av landets største og mest attrakt ive merkevarer 
på kundel isten. I  V i r tual Garden jobbet jeg med kommunikasjonsløsninger på al le platt former 
for kunder som  NSB, I f . .., Think, Hjemmet Mortensen, Telenor, Coop, Storebrand, Ringnes, 

Canal Digi ta l , SAS, Widerøe, Intersport, Ring Eiendomsmegl ing, NorgesGruppen, 
Human-Et isk Forbund, Kraft Foods, Aftenposten, Commit, Workhand, Berg-Hansen Reisebyrå, 

E-trade, Barne-, Ungdoms- og Fami l ie-direktoratet, Kreft foreningen, Blomqvist Kunsthandel, 
Mi l ls Prof f Partner, TV-aksjonen osv osv…

1995 – 1996: AD/WEBUTVIKLER NEW MEDIA SCIENCE
Jobbet med kunder som dagbladet.no, aftenposten.no, Global Money Games, vg.no 

og andre som vi l le bl i  store på internett.

1995: JUNIOR AD, BATES, BACKER & SPIELVOGEL
Jobbet med kunder som Esso og Harald A. Møl ler/Audi.

1992 – 1995: JUNIOR AD, PUBLICIS FCB REKLAMEBYRÅ
Jobbet med kunder som Asko Møbler, ColorLine, Gjensidige, Mazda, Olympic Aid, NAF, 

Freia, MasterCard, Peppe’s Pizza, Shel l  og Henie Onstad Kunstsenter.

1990 – 1992: WESTERDALS REKLAMESKOLE, AD-LINJEN
Redaktør for skoleavisen og in i t iat ivtager t i l  e levkonkurransen 

«Gul lb lyantspisseren».

1986 – 1990: AD-ASSISTENT, STRØNEN REKLAMEBYRÅ
Jobbet med kunder som Fana Sparebank, Bohus Møbler, Vesta, 

Rieber & Søn og Hotel l  Neptun.

ARBEIDS-
ERFARING
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KOMPETANSE, 
ANNEN 

ERFARING
& PRIVAT

KOMPETANSE:
Mac-bruker s iden 1988. Inngående kjennskap t i l  hele Adobes programpakke ( InDesign,

 I l lustrator, Photoshop, ImageReady, GoLive osv) og Microsoft Off ice (Word, PowerPoint etc) i  t i l legg 
t i l  Quark XPress, F inalCut Pro, Scala Infochannel Designer, Mag+, div. lydprogram-mer, osvosv.  

PC (Windows)-bruker l ike lenge. Det jeg IKKE kan, er F lash.

På nett s iden ‘92. Laget en av de første kommersie l le webbene med suksess; 
www.peppes.no, verdens første web der man kunne best i l le pizza direkte v ia Internett, i  ‘95. 

Deretter involvert i  en lang rekke webprosjekter – Aftenposten Interakt iv, 
Dagbladet på Nett, Telenor Onl ine, Dju ice osv.

Bred kontaktf late innen reklame, design, webutv ik l ing, medieformidl ing, PR, media og fotograf i .

ANNEN ARBEIDSERFARING:
• 1994 – 2004:  Spalt ist om Internett og ny teknologi i  Kreat ivt Forum (reklamebransjens eget «fagblad») 

i  per ioden 1994 – 2004. Først i  magasinets ukent l ige fax-avis( ! ) ,  deretter i  den ukent l ige mai l-av isen 
og det månedl ige, trykte magasinet.

• 1990 – 1992: Freelance for Natt & Dag, Kreat ivt Forum og Nordskar & Thorki ldsen Reklamebyrå

• 1992 – 2007: Div f reelancejobbing for Tylden & Co, Skeid Fotbal l  o. l .

• 1994 – 2006: Medlem i div. Gul lb lyant- og Gul l taggen-juryer.

• 1996: Platekontrakt med Sony Music/Columbia med bandet Kaptein Tordenbrak, som f ikk gi t t  ut 
to s ingler og ett a lbum. Låta «Generasjon F.eks» var den første demoen som ble A- l istet på NRK P3, 

og v ideoen ble kåret t i l  «Nest beste norske musikkvideo» i  1996.

PRIVAT:
Bor på Rotnes i  Nit tedal l ike nord for Oslo med 2 tenår ingssønner. 

Kjører Har ley og Amcar, spi l ler i  rockeband og synger i  kor, er instruktør for 
ungdomsband og er FAU-leder på Nit tedal Ungdomsskole.
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ARBEIDS-
PRØVER

På de følgende sidene f innes et stort antal l  arbeidsprøver. 

L i t t  av hvert; jeg er ikke så f l ink t i l  å ta vare på t ing jeg har gjort, 
så utvalget kan være noe t i l fe ld ig. 

Det samme gje lder kval i teten. For selv om mesteparten av jobbene er gjort dig i ta l t 
er det ikke al l t id f i lene lar seg åpne årevis etterpå... 

Men jeg håper utvalget gi r et l i te inntrykk av hva jeg kan.

God fornøyelse!
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2010-2014

Bonnier Creat ive er for laget Bonnier Medias interne reklamebyrå 
og kommersie l le produksjonsenhet. Her produseres magasiner for 
kunder som USBL, Steen & Strøm Magasin og Eger Kar l  Johan, 

innst ikk og bi lag t i l  for lagets egne magasiner, og annonser og annen 
massekommunikasjon for annonsører som ikke har, e l ler 

ønsker å bruke si t t  vanl ige reklamebyrå. 

Mange av løsningene spesia l t i lpasses de ul ike magasinene 
mht. «tone of voice», layout og tekst. 

I  t i l legg bistår enheten for lagets magasiner ved spesie l le behov.
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EGER KARL JOHAN

Kundemagasin, annonser, boards, but ikkmater ie l l ,  Instagram, Facebook, osv.

Artdirect ion, tekst, prosjekt ledelse osv.
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FHM (FOR HIM MAGAZINE) 

iPadutgaven av Norges mest populære magasin for unge menn. 

Desking, artdi rect ion, programmering og publ iser ing i  Mag+.
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VISIT DENMARK

Advertor ia l-kampanje (dvs. redaksjonelt utseende annonser) 
for “Det Gode Liv” 2012 i ukepresse og magasiner. 

Idé, tekst, artdi rect ion og prosjekt ledelse.
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VISIT DENMARK

Advertor ia l-kampanje for “Det Gode Liv” 2013 i ukepresse og magasiner. 

Idé, tekst, artdi rect ion og prosjekt ledelse.
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COSTUME

iPadutgaven av Norges mest populære magasin for moteinteresserte unge kvinner.. 

Desking, artdi rect ion, programmering og publ iser ing i  Mag+.
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MILLS MELANGE

Kampanjeelementer t i l  Pepperkakegal ler iet.no. for Futatsu/Mediacom.

2 x 4 sider advertor ia ls i  magasinene Costume og BoBedre i  2012 og 2013.. 

Idé, tekst, artdi rect ion og prosjekt ledelse. Pepperkaker: Sverre Sætre.

Costume nr. 12 2012

BoBedre nr. 12 2012

Costume nr. 12 2013
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KREFTFORENINGEN

Advertor ia l-kampanje for Kreft l in jen i  magasiner og ukepresse.

Idé, tekst, artdi rect ion og prosjekt ledelse.
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NATURIMPORT

Advertor ia ls for helsekostprodukter i  kv innemagasiner. 

Idé, tekst & artdi rect ion på ekstremt lavt budsjett.



29

COOP GOMAN

Kampanje for brød i  magasiner og ukepresse. 

Idé, tekst, artdi rect ion og prosjekt ledelse.
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NYE FORD FIESTA

Digi ta l  og analog kampanje for lanser ing av ny bi lmodel l . 
Målgruppe: unge urbane kvinner.

Idé, tekst, artdi rect ion og prosjekt ledelse.
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DIVERSE ANNONSER

for Bonniers magasiners direktekunder. 

Idé, tekst, artdi rect ion og prosjekt ledelse.
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Virtual Garden Telenor Guide

1996-2008

Virtual Garden var i  s ine glansdager et av Norges ledende 
reklamebyråer, med topp-plasser inger i  Byråundersøkelsen, og 

et av byråene som al l t id var med når store merkevarer i  inn 
og ut land skul le bytte byrå. Byrået var svært t id l ig ute med å ta i  bruk 

ny teknologi, og ikke minst bruke al le de nye mul ighetene 
t i l  massekommunikasjon som kom med Internett. 

Det hele begynte en høstdag i 1995, da Ni ls Petter Nordskar r ingte undertegnede og 
lurte på om jeg v i l le være med å starte et hel t nytt byrå? Det v i l le jeg, og 1 februar 1996 

startet byrået, bestående av 2 mann, opp på et 6 m2 stort rom på Sagene 
som en del av internettselskapet New Media Science.. 

Ett år etter var New Media Science bl i t t  15 og byrået bl i t t  8 personer, 

Året etter var det f lyt tet t i l  Sørkedalsveien 10A og bl i t t  20 personer, og i  2000 
f lyt tet byrået og mer enn 70 ansatte inn i  hel t nye lokaler i  t rafostasjonen i 

Løvenskioldsgate 26 på Br iskeby. Byrået ble stadig utv idet med f lere mennesker 
og f lere avdel inger, fusjonerte med andre byråer og så v idere. 

Etter hvert ble byrået l i t t  for stort og tungt for de oppr innel ige gründerne, 
og disse, der ib lant undertegnede, forsvant hver t i l  s i t t . 

I  dag er byrået nedlagt.
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SØLV 
Samfunnsinfo, 

Gullblyanten 
2007

HUMAN-ETISK FORBUND

Prof i l  og promot ionkampanjer i  a l le medier.

ArtDirect ion. Tekst: Ni ls-Are Økland.

Sølv i  Gul lb lyanten 2007.
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NOEN TILFELDIGE JOBBER

Widerøe, Flytoget. NextGenTel, Ringnes, Intersport, 
Hjemmet Mortensen, NSB, Storebrand, Think, 
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TELENOR

Hovedbyrå i  per ioden 1999-2005. 

Mange kampanjer og akt iv i teter, som denne, “Telenor på Børs” 
i  2000 - Norges største reklamekampanje.

ArtDirector i  storteam.
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PRESSEKONFERANSER, 
KONFERANSER, FESTER & EVENTS 

Virtual Garden var k jent for s ine kule fester, gjennomførte 
seminarer og prof fe events for bl.a. Kreft foreningen, Landbruksdepartementet, 

Sosia l- og Helsedepartementet og Vir tual Garden internt

Prosjekt ledelse, booking, teknikk og gjennomfør ing.
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BLOMQVIST KUNSTHANDEL

Prof i lannonser og redesign.

ArtDirect ion. Tekst: Rebecca Mathisen
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HJEMMET MORTENSEN / 
UKEPRESSEPRISEN GULLFUGLEN

Kampanje for å vekke reklamebransjen. og få dem t i l  å bruke ukepressen som kanal.

AD/Design. Tekst: Einar Fötschl. Foto: Per Heimly.
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HJEMMET MORTENSEN / 
UKEPRESSEPRISEN GULLFUGLEN

Annonser basert på kjente norske kampanjer for å vekke reklamebransjen, 
og få dem t i l  å bruke ukepressen som kanal.

ArtDirect ion. Tekst: Ni ls Petter Nordskar.
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HJEMMET MORTENSEN / 
ØKONOMISK RAPPORT

Prof i lannonser

ArtDirect ion. Tekst: Ni ls Petter Nordskar
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HJEMMET MORTENSEN

Diverse kampanjer for å markedsføre ukepresse som kanal, 
og de enkelte magasiner spesie l t .

Artdi rect ion. Tekst: Ni ls Petter Nordskar, Einar Fötschl, Rebecca Mathisen.
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HJEMMET MORTENSEN / 
VI MENN

Kalender. Foto: Torstein Rieber
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AFTENPOSTEN INTERAKTIV

Dette er kampanjen som lanserte Aftenposten på nett,.ca 1996. 
I  begynnelse var ikke Aftenposten bare en nettav is, de var også internett i lbyder. 

Artdi rect ion. Tekst: Ni ls Petter Nordskar.
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FREE-
LANCE

1995-2015

Som kreatør får man stadig bryne seg på oppgaver 
som ikke helt fa l ler inn under den store, dyre reklamebyråparaplyen. 

Her er noen freelancejobber.
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Annonser høst 2014 - Helsider

Du opererer over hele Europa. 
Det gjør vi også.

Du gjør forretninger over hele Europa, og vi har nettverket som matcher. 
Vi har kontinentets tetteste landtransport-nettverk, med mer enn 720 lokasjo-
ner i ca. 40 land. Ingen andre kan tilby deg bedre dekning eller sammenlignbare 
betingelser for transport av dine varer. Uansett om du bare skal sende én pak-
ke, vanlig stykkgods eller større enheter leverer vi over hele Europa fra hvor 
som helst til hvor som helst. Raskeste vei til oss: www.dbschenker.com/no. 

Det enestående førstevalg

Du setter pris på mange 
valgmuligheter. 
Det gjør vi også.

Du vi ha fraktet varene dine til hele verden raskt og pålitelig. Vi hjelper 
deg å gjøre det – med vårt utvalg av høykvalitets fl yselskapet som garanterer 
optimale transportforbindelser. Og våre egne tjenester som tilbyr transport til å 
fra de store transportsentralene på alle kontinenter fl ere ganger i uken. Dermed 
kan du velge i et stort antall tjenester som lar deg koordinere dine transpor-
toppdrag enda mer fl eksibelt og eff ektivt. Velg her: www.dbschenker.com/no. 

Det enestående førstevalg

Du setter fl eksibilitet høyt.
Det gjør vi også.

Du vil gjerne vite når varene dine kan være hos dine kunder i hele verden. 
Vi hjelper deg å oppnå dette med våre garanterte fl yfrakt-produkter. De gir deg 
mulighet til å koordinere dine fraktoppdrag mer eff ektivt og samtidig mer fl ek-
sibelt. Som en av de ledende fl yfraktaktørene tilbyr ve garantert kapasitet og 
spesialtilpassede servicepakker du kan sette sammen ut fra ditt behov. Her kan 
du se hvordan dine forretninger virkelig kan ta av: www.dbschenker.com/no. 

Det enestående førstevalg

Du ser på hele verden 
som ditt marked.
Det gjør vi også.

Du ser etter globale logistikkløsninger som oppfyller dine behov. Som en 
av de ledende sjøfraktaktørene tilbyr vi et stort utvalg kostnadseff ektive løsnin-
ger for å frakte dine varer. Vi kytter sammen 130 land via sjøveien, og kan tilby 
de beste fraktløsningene for forsendelser til hele verden. Dermed sikrer vi at 
dine varer kommer dit de skal, eff ektivt og fl eksibelt. Stig ombord med oss her: 
www.dbschenker.com/no. 

Det enestående førstevalg

Du betjener verdensmarkedet.
Det gjør vi også.

Din viktigste prioritet er at varene dine kommer dit de skal - ikke hvordan 
de kommer dit. Med vårt globale nettverk kan vi kombinere frakt via bane, sjø, 
vei og luft slik at varene dine kommer frem uansett hvor i verden de skal. Sik-
kert, forutsigbart, raskt og til riktig tid. Uansett ditt transportbehov, fra enkle 
forsendelser til komplekse logistikkprosesser, har vi skreddersydde løsninger 
som gjør din frakthverdag enklere. La oss hjelpe deg, se : www.dbschenker.
com/no. 

Det enestående førstevalg
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DB SCHENKER NORGE

Magasinene Logist ikk Nettverk og Presis, annonser, brosjyrer og annet mater ie l l .

Design, artdi rect ion og prosjekt ledelse.
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REKLAMEBYRÅET PRODIGIOUS

ArtDirect ion, Photoshop og or ig inalutarbeidelse
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NORGESGRUPPEN CONVENIENCE - FRESH

Innholdsproduksjon, oppdater inger og vedl ikehold av 
t i lbudsskjermer på 120+ Shel lstasjoner 
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VININOR AS

Utarbeidelse av prof i l ,  produksjon og vedl ikehold av web, produksjon av katalog 
og annet forefa l lende markedsfør ingsarbeid.
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SKEID FOTBALL

Produksjon av Sa-sa-sa-magasinet, plakater og supporterutstyr 
for Oslos beste fotbal lag.

Sa-sa-sa!



71

TYLDEN & CO

Idé, design og produksjon av diverse platecover
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CAFEMAGASINET

Idé, design og produksjon av av grat ismagasin, ink l. annonser.
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PUBLICIS • FCB

1992-1995

Publ ic is - FCB var en av landets ledende byrågrupper på slutten 
av 80- og begynnelsen av 90-tal let. Byrået leverte sol id reklame for noen 

av de største merkevarene, og var et svært godt sted å 
jobbe etter endt opphold på Westerdals.
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GULL 
Utendørs,

 Gullblyanten 

1994

SØLV 
Utendørs,

 Gullblyanten 

1994

SØLV 
Annen reklame,

 Gullblyanten 

1994

UTENDØRS-

PRISEN 
 Gullblyanten 

1994

HENIE ONSTAD KUNSTSENTER

Utst i l l ing om Frank Zappa. Utendørs, katalog og plakater. 

Kampanjen tok Gul l ,  d ip lomer og spesia lpr is i  Gul lb lyanten 1994. 

AD/Design.
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FREIA

Tradis jonel l  reklame og reklamef i lmer for merkevarer 
som Melkesjokolade, Fi rk løver, Blues osv. 

AD/AD-assistent/Design.
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NORGES AUTOMOBIL FORBUND

AD-assistent/Design.
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LILLEHAMMER OLYMPIC AID

Diplom, Sølv og Sølv  i  Gul lb lyanten 1992. 

AD-assistent/Design.

DIPLOM 
Samfunnsinfo,

 Gullblyanten 

1992

SØLV 
Reklamefilm,

 Gullblyanten 

1992

SØLV 
Radio,

 Gullblyanten 

1992
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PEPPE’S PIZZA

Menyer, annonser, postkort, reklamef i lm osv.

Og verdens første nettbut ikk der man kunne best i l le pizza direkte onl ine. 

AD-assistent/Design/HTML osv. 
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POSTGIRO

Med enkle i l lustrasjoner som kommunikasjonselement vs. tradis jonel le annonser. 
Ful l format Aftenposten. 

JuniorAD, design og i l lustrasjon.
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GJENSIDIGE

Prof i lkampanje som dessverre ble stoppet i  s iste l i ten. 

AD-assistent, design, i l lustrasjon. Foto: Dag Thorenfeldt. 
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ANDRE KUNDER

Gjensidige, MasterCard, Paintbox, Asko Møbler, Er icsson, 
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STRØNEN 
REKLAMEBYRÅ

1986-1990

Strønen Reklamebyrå er et l i te Bergensk reklamebyrå, 
og et veldig f int sted å begynne en karr iere i  reklamebransjen. 

Dette var før Macens inntog, så al le eksemplene her er 
godt, gammeldags håndverk.
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SALHUS TRICOTAGEFABRIK

Min første motejobb. Model lene her er fo lk jeg gikk på gymnaset med.

AD-assistent, logodesign, or ig inal
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VOSS I VINTER

Annonser, brosjyre og annet mater ie l l .

Kampanjen f ikk masse pepper i  pressen fordi fotografen hadde tatt en shortcut 
og tatt noen av bi ldene i Bergen sentrum - f.eks. but ikkv induet. 

Model lene er to av sekretærene i byrået og sjefens sønn.

AD-assistent, or ig inalutarbeidelse
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KREATIVT FORUM BERGEN

Min første ordent l ige designjobb.

AD, design, or ig inalutarbeidelse.
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Se mer?
Gå inn på scholz.no


