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RESUMÉ:
Jeg har altid haft en stor lidenskab for sprog og kommunikation, og som en ægte sprognørd elsker jeg at lege og jonglere 
med ordene og ramme det perfekte ordvalg, der giver den skarpeste og tydeligste formulering. Derudover har jeg aktivt 
opsøgt viden og tilegnet mig kompetencer inden for markedsføring, grafisk design, web og sociale medier.
På længere sigt er det min ambition at arbejde med planlægning af kommunikation i en virksomhed eller organisation, 
hvor jeg kan se, at jeg er med til at rykke os i den rigtige retning, mens jeg i den umiddelbare fremtid søger konkrete 
udfordringer inden for tekstforfatning, grafisk design, sociale medier, webkommunikation og markedskommunikation.

Erfaring
JOBS OG PRAKTIK:
2014 – 2014 Intern kommunikationsmedarbejder hos Hvinningdalskolen, Silkeborg Kommune

Jeg har opdateret skolens website med ny struktur og layout, valgt en gennemgående grafisk linje og 
givet skolens webdokumenter et nyt look samt løst en række diverse ad hoc-opgaver.

2014 – 2014 Kommunikationsmedarbejder hos iCheck.dk
Jeg har læst korrektur på og skrevet bagsidetekst til bogen 123 ERFARINGER serveret på et sølvfad, fra 
mine 10 år som iværksætter af Carina Heckscher samt skrevet og layoutet artikel og folder om jobsøgning.

2013 – 2013 Projektmedarbejder hos AU Herning
Et projekt hvor jeg samarbejdede med en række erhvervsråd om at kommunikere fordelene for  
virksomheder i at arbejde sammen med studerende og nyuddannede. Tog ud og foretog interviews 
med relevante personer og skrev case stories og designede en folder.

2011 – 2013 Freelance artikelskribent for Kommunikationsforum
Jeg har skrevet artikler om sponsorering til websitet Kommunikationsforum.

2011 – 2011 Grafiker hos Forlaget Mellemgaard
Jeg designede brochurer, som præsenterede forlagets nyeste udgivelser, designede bogomslag og  
arbejdede med opsætning af teksten i bøgerne.

2008 – 2008  Kommunikationsmedarbejder i Fynsk Erhverv
Jeg udviklede en gennemgribende kommunikationsstrategi i forbindelse med, at vi startede på et nyt 
kapitel med nyt navn, logo og website, og præsenterede en række konkrete værktøjer og umiddelbare 
tiltag til implementering af strategien. Jeg arbejdede også med tekstforfatning (pressemeddelelser,  
debatindlæg, annoncer, webtekster), opbygning af website, medieovervågning og ad hoc-opgaver.  
Resultatet var at Fynsk Erhverv blev meget mere synlige i medierne og lettere kunne nå ud til sin målgruppe.

2007 – 2008  Privatsælger i telemarketingfirmaet UGPlus
2003 – 2004  Vikar hos vikarbureauet Profil Vikar
2003 – 2004  Avisbud ved Dansk Avis Distribution
2002 – 2002  Studentermedhjælper i bogafleveringen, Århus Statsgymnasium

FRIVILLIGT ARBEJDE OG FORENINGER:
2014 – 2015 Konsulent i PowerjobMidt

PowerjobMidt er et frivilligt netværk for aktive jobsøgende, hvor vi giver hinanden inspiration, sparring, 
energi og netværk i kampen for at bane vejen tilbage til arbejdsmarkedet.  
Jeg er koordinator for IT- & Kommunikationsgruppen hvor vi bl.a. arbejder med sociale medier, website, 
grafisk design, tekstforfatning, SEO og CMS.

2011 – 2011 Kommunikations- og pressefrivillig i Dansk Skoleskak
Lavede liste over diverse medier og ringede rundt og fik omtale af Skolernes Skakdag.

2007 – 2015  Frivillig oversætter for hjælpeorganisationen AC Børnehjælpen
Jeg oversætter rapporter fra spansk om sponsorbørn i u-lande til deres faddere i Danmark.

2006 – 2007 Studenterpolitisk engagement, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
Jeg arbejdede for at skabe bedre forhold de studerende gennem ASB Studenterforum. Blev valgt til fore-
ningens bestyrelse som layout-ansvarlig, og designede plakater og deltog i PR- og kommunikationskam-
pagner. Også valgt til Studienævnet og Studenterpanelet, hvor vi diskuterede og udviklede uddannelserne.
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Uddannelse
SKOLEGANG OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE:
2010                 Cand.mag. i International Virksomhedskommunikation    Syddansk Universitet

Kommunikationsplanlægning, tekstforfatning, organisations-
forståelse, markedskommunikation, krisekommunikation mm.

2007                 Erhvervssproglig bachelor i Spansk og Europæiske studier   Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
Virksomhedsforståelse, CSR, videnskabsteori, markedsføring, 
sprog, politik, samfund mm.

2006                 Udvekslingsophold i Spanien       Universidad de Alicante
Sprog, organisation, ledelse, virksomhedsforståelse, marketing

2003                 Sproglig studentereksamen       Århus Statsgymnasium

KURSER OG STØRRE PROJEKTOPGAVER:
2013 Kursus i Event Management     EA Dania
2013 Kursus i Adobe Dreamweaver CS6     FutureCompany
2013 Kursus i Online marketing og kommunikation     IBC Kurser
2012 Kursus i Adobe InDesign CS6     Kommunikation & Sprog
2010 Kursus i Video og Flash     OOOJA
2010 DTP-kursus (Photoshop, Illustrator, InDesign og CMS)     OOOJA
2010  Kandidatspeciale om sponsorstrategi for sponsorudbydere      Syddansk Universitet
2007  Bacheloropgave om CSR, kultur og kommunikation      Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Professionelle kompetencer
SPROG OG KOMMUNIKATION

• Tekstforfatning – pressemeddelelser, webtekster, debatindlæg, nyhedsbreve mm.
• Korrekturlæsning
• Kommunikationsplanlægning – tilrettelæggelse og implementering af kommunikationsstrategi
• Sprog – flydende og velformuleret på dansk og engelsk, stærk i spansk og tysk
• Markedsføring – markedskommunikation, marketing- og sponsorstrategi, udforme markedsføringsmaterialer

WEB OG GRAFISK DESIGN
• Grafisk Design i Adobe CS6 – brochurer, foldere, plakater, annoncer, roll-ups, bogomslag mm.
• Web – webdesign, CMS, CSS, HTML, Dreamweaver, Web Usability, Sociale medier, online kommunikation

 IT-KUNDSKABER
• Superbruger af: Internet, Word, InDesign
• Erfaren bruger af: Photoshop, Dreamweaver, Excel, OpenOffice, PowerPoint
• Grundlæggende kendskab til: Illustrator, CMS, HTML, CSS, Flash, Premiere, After Effects, Outlook, SEO

PROJEKTER
• Events – kursus i Event Management og medarrangør af stort arrangement for jobsøgere
• PR- og kommunikationskampagner
• Research, planlægning, analyse
• Initiativtager, indflydelsessøgende, involverende

PERSONLIGE EGENSKABER
• Glad, positiv, humoristisk
•  Videbegærlig og lærenem
•  Løsningsorienteret og ambitiøs
•  Godt overblik og gode planlægningsevner
•  Analytisk, grundig og detaljeorienteret
•  Arbejder effektivt under pres
•  Initiativrig, selvkørende og ansvarsbevidst

Andre relevante oplysninger
Jeg er født 1982 i Århus, men bor nu i Skægkær uden for Silkeborg sammen med min hustru Monica, som er  
socialrådgiver, og vores to børn. For det rigtige job er jeg dog 100% indstillet på at flytte for at forkorte transporttiden.
Når jeg holder fri, foretrækker jeg at koble af og være sammen med familie og venner. Ellers kan jeg også lide at løbe, 
cykle, læse, slægtsforske, smage specialøl og ellers drømme om at rejse og opleve verden.
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