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perSonlige oplySninger

“man kan ændre en plan, man kan ikke ændre kaos”

erhvervSerfaring

Civilstatus: Samlevende med rune
Alder: 35 år
Blog: humjob.wordpress.com

Jeg er en meget udpræget all-round medarbejder med kommunikation som det 
centrale værktøj. ved kommunikation forstår jeg enhver form for henvendelse 
til eller interaktion med min målgruppe. Jeg er en iderig medarbejder, som også 
kan planlægge og udføre mine ideer i den virkelige verden. Jeg er realist, men 
mener også, man realistisk set altid godt kan strække sig lidt længere anden 
gang. Det er det, der gør arbejdslivet spændende. Jeg holder meget af at afvikle 
workshops og events, hvilket jeg ofte har gjort med succes.

Som person har jeg let til smil og langt til sure miner. Jeg er selvkørende, initia-
tivrig og særligt motiveret og effektiv, når jeg har masser at lave. 

2012  Statsbiblioteket  Aarhus

Projektmedarbejder i Statens Mediesamling
udvikling af digitale platforme, herunder wireframing og usability•	
Strategisk kommunikation, netværk og markedsføring•	
opbygning og udvikling af sociale platforme•	
nyhedsproduktion til website og intranet•	
Stillingen var et barselsvikariat, som udløb den 31. dec. 2012•	

2011  Viborg Stiftsmuseum Viborg

Workshop i fundraising
planlægning og afvikling af workshop for medarbejderne•	

2011-12  Statsbiblioteket  Aarhus

Projektmedarbejder på Bibzoom
planlægning af landsdækkende relanceringskampagne, som nåede ud til •	
samtlige større danske medier
planlægning og afvikling af seks pr-workshops i hele landet•	
administrative funktioner, herunder koordinering af salg•	
Markedsføring,	herunder	kontakt	til	grafisk	bureau	og	tovholder	på	•	
markedsføringstaskforce
udbygning af facebooksite, herunder konkurrenceafvikling og facebook •	
CmS
landsdækkende brugerundersøgelse•	
nyhedsproduktion til website og intranet•	
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2010-11  Vestas    Randers

Projektassistent på globalt SAP-projekt
administrative funktioner, herunder ressourcekoordinering og indslusning •	
af nye medarbejdere
arrangør af teambuildingevents•	
oprettelse og vedligehold af teamsite i Sharepoint•	
Dokumentorganisering og instruktion i Sap Solution manager•	
projektstyring efter prinCe2-principper•	

2009  Archauz   Aarhus

Projektkoordinator og forfatter på EU-ansøgning
Indsamling	af	information	og	koordinering	af	samarbejde	mellem	fire	eu-•	
ropæiske partnere
projektmodning og udvikling, samt skriftlig fremstilling deraf på engelsk•	
lokal autoritet på ansøgningsprocedurer og krav•	
Ansøgningen	fik	bevilliget	den	maksimale	støtte	på	200.000	Euro	med	en	•	
score på 85/100 mulige point

2008-09 Entré Scenen   Aarhus

Teatermedarbejder
Diverse administrative funktioner, herunder billetsalg og lokaleudlejning•	
medlemspleje•	
målgruppearbejde og markedsføring af forestillinger•	
fremstilling af informations- og markedsføringsmateriale•	
eventplanlægning og -afvikling•	

2007-10 Diverse løse opgaver

Viborg Stiftsmuseum: •	 redaktør på publikationen “midt i kulturhistorien”
Laboratoriet:•	  oversættelse af størstedelen af www.laboratoriet.org, samt 
transskribering og oversættelse af interviews fra engelsk til dansk
Det Andet Teater: •	 praktiske opgaver, målgruppearbejde og markedsføring 
i forbindelse med opsætningen af forestillingen “Å Å Å!” under aarhus 
festuge 2008
Solitwork A/S:•	  freelance kommunikationsrådgivning, udvikling af nyheds-
brev, standardbreve og factsheets

2010-11  Svalholm Dans  Aarhus

Administration, fundraising og koordinering
fundraising, projektkoordinering, marketing og research•	
Gennemførsel	af	koreografisk	konkurrence	for	13-21-årige	fra	fundraising	til	•	
fuld sal og afrapportering
Bedste fundraisingresultat: 3-årigt drifttilskud fra aarhus kommune•	
arbejdet er hovedsageligt foregået på freelancebasis•	
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uDDannelSe

2004-07 Aarhus Universitet  Aarhus

Cand. mag. i Litteraturhistorie
Specialetitel: “Det danske bogmarkeds rammebetingelser omkring årtus-•	
indeskiftet.
Specialet var en undersøgelse af kulturpolitiske målsætninger, ophavs-•	
retten, fastprisordningerne, biblioteksafgiften og aftalelicenserne med 
uddannelsesinstitutionerne med særligt fokus på baggrund og samtidige 
udfordringer fra den digitale udvikling og den voksende overnationale 
lovgivning.

1997-2000 Handelshøjskolen  Aarhus

Erhvervssproglig bachelor i engelsk og fransk
mangler en eksamen i hvert sprog for at fuldføre uddannelsen•	
4. semesters på l´université de toulouse le mirail i frankrig•	
6. semesters specialisering i engelsk, teknisk fagsprog•	

1996-1997 Hillerød Handelsskole Hillerød

Matematik på C- og B-niveau

1993-1996 Hillerød Handelsskole Hillerød

HG & HH

2000-04 Aarhus Universitet  Aarhus

To-faglig bachelor i Idehistorie og Litteraturhistorie
hovedfag i idehistorie•	
Særdeles god træning i forståelse og formidling af komplekse sammen-•	
hænge. idehistorie analysere både teksten, konteksten og de manglende 
perspektiver i fremstillingen.

it-kompetenCer
Generelt

Rutineret	og	daglig	bruger	af	MS	Office	og	Googles	værktøjer•	
erfaring med Sharepoint, Wordpress, Sap Solution manager og plone (CmS)•	
Brugerundersøgelser i SurveyXact•	

Grafiske	programmer
rutineret bruger af adobe photoshop, inDesign og illustrator•	

Web
Bruger af Dreamweaver•	
udvikling af facebooksite i Shortstack •	

Udvikling af systemer og platforme
god erfaring med wireframing og usability•	
pseudoprogrammering af regnskabsprogram til beregning af ricisi ved for-•	
rentning af egenkapital i større virksomheder  
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kurSuSaktiviteter

foreningSarBeJDe

Sociale medier, 2011-12
en-dagskursus i primært facebook ved thomas Bigum•	
en-dagskursus i sociale medier ved institut for fremtidsforskning•	

Foreningen dadadans, 2009-nu
foreningen producerer danseforestillinger med regelmæssig støtte fra det •	
statslige og kommunale kunstråd, samt diverse private fonde
Jeg bidrager aktivt med fundraising, hvor det bedste resultat er det efter-•	
tragtede driftstilskud fra aarhus kommune

PRINCE2	-	certificering,	2013
Certificering	i	PRINCE2	Foundation.	Jeg	starter	på	overbygningen,	Praction-•	
er, primo marts, med mindre noget andet dukker op.

Entré Scenens bestyrelse, 2009-2010
aktivt bestyrelsesarbejde, som blandt andet indebar arbejde med politiske •	
beslutningsprocesser, erhvervslejeloven, lov om selvejende institutioner og 
foreningsretten 
Deltaget i ansættelsesudvalg•	

Grafik,	dtp	og	web	ved	Futurecompany,	2011
6-ugers kursus i adobe Creative Suite •	

Skanderborg Festival, 2001-2005
frivillig campingvagt•	

Kulturmedarbejdercertificering	ved	NoJazz	Productions,	2008
adobe Creative Suite•	
regnskab, planlægning og projektstyring   •	

Kollegieforeningen Hejrene, 1999-2003
Sekretær og ceremonimester i kollegieforeningen på hejredals-kollegiet   •	

fritiDSintereSSer

De	fleste	hverdagsaftener	tilbringes	henslængt	på	sofaen	med	en	uendelig	ræk-
ke af bøger i stærkt variende litterær kvalitet, men jeg nyder også, når der er 
mulighed for at variere lidt med en tur i teatret. Jeg er en udpræget spillefugl 
og siger aldrig nej til en udfordring i guitar hero eller en god quiz, når der skal 
udvises hensyn til naboerne.


