
Blæksprutte med flair for IT, tal og sprog

Jeg er uddannet på kontor og har arbejdet med administration, planlægning og projektkoordinering, men 

også bogholderi og budgettering. Min interesse for IT har jeg brugt i arbejdet med websites både som 

redaktør og som systemadministrator.

Min tilgang til arbejdet er logisk, systematisk og målrettet, og ”rettidig omhu” er en af mine grundsten. 

Derudover er mine vigtigste nøgleord praktisk sans, at være kvalitetsbevidst og fleksibel, men mindst lige så 

væsentlige er humor og teamarbejde, som er det, der får en travl hverdag til at hænge sammen.

Jeg er en ”afslutter”, og min MBTI-profil er ISTJ. Dog er det med stor tilfredshed og fornøjelse, at jeg har haft 

så udadvendte opgaver som undervisning og support.

Jeg stortrives i supportfunktioner, elsker at yde god service. Har generelt let ved at lære nyt og omsætte det i

praksis.

Uddannelse og udvalgte kurser

2011 – 2012 Engelsk, Cambridge Proficiency (CPE, EU-sprogniveau C2)

2010 Voksenunderviser (SVEB I/EUROLTA (ICC), speciale "sprog")

2006 Tysk, Zentrale Mittelstufenprüfung, Goethe Institut (EU-sprogniveau C1)

1997 – 1999 Kontoruddannelse ved Danmarks Statistik, speciale "offentlig administration, stat"

1994 – 1996 Studier, Københavns Universitet (fysik, senere teologi)

1994 Studentereksamen, Køge Gymnasium

Yderligere kurser i bl.a. brugerservice, kommunikaiton, samarbejde og konfliktløsning.

IT- og andre kompetencer

Udvalgte programmer: Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat, OpenOffice-pakken, SiteCore (WCMS).

Kendskab i forskellige grader til SAP, Acadre, SQL og softwarekonstruktion.

Kørekort, kategori B

Sproglige kompetencer

Dansk modersmål Schweizertysk flydende tale

Engelsk flydende i skrift og tale (C2) Svensk samtaleniveau

Tysk flydende i skrift og tale (C1) Norsk samtaleniveau

Erhvervserfaring

2017 – 2019 English Kids Adelboden, Schweiz

Eget firma, engelskundervisning til børn.

2015 – 2019 Ludothek Adelboden, Schweiz

Teamleder, udlånsassistent og ansvarlig for bl.a. IT-vejledninger og test af spil

(frivilligt og ulønnet).

2008 – 2019 Reisehochschule Zürich, Sprachschule St. Annahof, Zentrum am Obertor, 

Volkshochschule Frutigland, alle i Schweiz

Voksenunderviser i dansk og engelsk.



2006 – 2007 Landis+Gyr AG, Schweiz

Sales Care Manager for Region Norden. Mine hovedopgaver var salgssupport, accounting 

og controlling, kundepleje, logistik og transport og kontraktforberedelse. Også lagerføring og 

administration samt projektkoordination såvel som at være stedfortræder for de andre 

teammedlemmer var del af jobbet. Der blev talt tysk, engelsk, dansk, norsk og svensk.

2001 – 2005 Danmarks Statistik

Web Team og Team for Statistikbanken, Formidlingscenter

Afdelingsleder, projektmedarbejder, webredaktør og kursusleder, support for brugere af 

dst.dk og Statistikbanken samt ansvarlig for elever. Sekretær for IT-udvalget.

Jeg kom til Formidlingscentret (Enheden for Statistikbanken og www.dst.dk) som generel 

projektsekretær, men mine opgaver blev hurtigt mere fokuseret på Danmarks Statistiks 

hjemmeside. Da Sitecore blev implementeret som nyt WCMS, arbejdede jeg på projektet 

som administrator og med at organisere og omskrive indhold. Derefter var opgaverne 

primært systemadministration, webredaktion og support for eksterne og interne brugere, og 

jeg underviste interne redaktører i brugen af WCMS, generel webteknologi og formidling på 

internettet. Mit arbejde inkluderede også softwaretest og -udvikling samt 

softwarekonstruktion.

International Rådgivning

To gange var jeg barselsvikar som kontor- og projektsekretær i International Rådgivning. 

Jobbet bestod primært i at være sekretær for kontorchefen, men også koordinator for 

multinationale projekter, hvor jeg organiserede rapporter og dokumentation, hjalp 

udstationerede danske konsulenter og udenlandske konsulenter med rejseplanlægning og 

hotel booking mv. I begge funktioner var budgetering og bogholderi, tids- og ferieregistrering 

hovedopgaver. Arbejdssproget var engelsk.

2000 – 2001 Sygehusforvaltningen, Roskilde Amt

Assistent med fokus på regnskab og controlling, endvidere sekretær for IT-chefen, lokal IT-

supporter, superbruger og webredaktør. Opgaverne inkluderede integration og 

implementation af et nyt økonomi- og afregningssystem for hospitaler (DRG).

1999 – 2000 Intern IT-afdeling, IBM Denmark A/S

LAN-administration. Tidsbegrænset ansættelse.

1997 – 1999 Kontoruddannelse ved Danmarks Statistik og IBM Danmark A/S

Fokus på administration, IT, statistikproduktion og sekretær for kontorchefen for 

Forskningsservice.

Hos IBM bestod opgaverne primært af LAN-administration og First Level-Support.

Frivilligt arbejde

Forældrerepræsentant, medlem af Mensa Danmark og Foreign Affairs Liason Officer i Mensa Schweiz.

Private interesser

Vandre- og cykelture, musik, aktiv i Aabenraa Bridge Center, Bridgeklubben Glant og Aabenraa Brætspillere.


