
      

Resumé 

Kendetegnet for mig er, at jeg med min analytiske tilgang til mine arbejdsopgaver går målrettet 

og struktureret efter at nå de opsatte mål, hvorved jeg sikrer det bedste resultat. 

Mit fokus vil være på at være i tæt dialog med interessenter og på den måde bidrage til IT- og 

digitaliseringsprojekter. Forretningen og slutbrugerne er for mig omdrejningspunktet for mit 

arbejde, og jeg holder af at blive klogere på dem og deres kontekst.  

Min uddannelse inden for erhvervsøkonomi med speciale i forretningsudvikling og IT har givet 

mig, i samspil med min erhvervserfaring kompetencer inden for et bredt aspekt af 

erhvervsøkonomi, herunder projektledelse, forretningsudvikling, procesoptimering samt 

udvikling og implementeringen af IT-systemer.   

Erhvervserfaringer 

2018 – 2019           Projektassistent / Junior Projektleder. 

Openminds ApS, Softwareudviklings- og Konsulenthus, Aarhus. 

• Planlægning og estimering af opgaver i forbindelse med projektmøder. 

• Samarbejde med udviklere, arkitekter, konsulenter og projektledere.  

• Afdække forretningsbehov og processer samt omsætte dem til digitale 

løsninger. 

 Projekter eks.: 

• Procesbeskrivelse af as-is og to-be elmålerhåndtering hos Konstant 

A/S i forbindelse med integration af BPM-værktøj (Camunda) og ERP-

system (SonWin) med henblik på automatisering.  

• Projektledelse af cybersikkerhedsløsning (SecuriOT Alert Service), 

hvor virksomheder modtager support vedrørende 

cybersikkerhedsbrud på registreret infrastruktur applikationer.  

 

2015 – 2018           Lagermedarbejder. 

 SlikhaarShop A/S, Online Retail Store, Aarhus.  

• Ordrehåndteringen fra bestilling til afsendelse, B2C og B2B.  

• Deltagelse i optimeringen af lagerprocesser og IT-system (Magento).  

Uddannelse 

2017 – 2019            MSc. Information Management (Cand.merc.IT). 

  Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences (BSS). 

• Proaktiv viden om forretningsstrategi, kerneprocesser, produkter og 

ydelser/services.  

• Anvende metoder, modeller og teknikker til at afdække og beskrive 

forretningsbehov og processer i samarbejde med relevante 

interessenter.  

• Specificerer og kvalificerer IT-løsningsmuligheder baseret på viden 

om konteksten, systemerne og metoderne, herunder Scrum og 

PRINCE2 principper.  



      

Kurser: 

• IT, udvikling & implementering. 

• IT, arkitektur. 

• Projektledelse, PRINCE2 principper. 

• Digital innovation og transformation.  

• Projektledelse, planlægning og kontrol. 

Speciale:  

Casestudie i benyttelsen af Enterprise Architecture til planlægning af den 

fremtidige netværksinfrastruktur hos Aarhus Kommune. Det indebar 

indsamling af viden om den nuværende og fremtidige netværksinfrastruktur 

fra teknikkere og arkitekter samt afdækning af netværksbehov hos de mange 

afdelinger i kommunen.  

 

2014 – 2017         BSc. Economics and Business Administration (Erhvervsøkonomi, HA). 

Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences (BSS). 

• Identificer, analyser og løse forretningsproblematikker indenfor 

internt og eksternt regnskab, logistik, finansiering og marketing. 

F.eks. finansiering af investeringer eller optimering af 

produktionsplanlægning.     

Kurser: 

• Økonomistyring. 

• Internt og eksternt årsregnskab og kontrol. 

• Markedsføring. 

• Selskabsfinansiering og portefølje optimering. 

• Drift og styring af logistik & supply chain. 

Bachelorprojekt:  

Forbrugeradfærdsundersøgelse af økologiske æg på det danske marked. Det 

indebar indsamling af viden om de danske forbrugeres intention til at købe 

økologiske æg gennem fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelser.  

Sprog 

Engelsk Flydende – skrevet såvel som mundtligt.  

Dansk  Modersmål. 

Fritidsinteresser 

• Jeg nyder at rejse og har besøgt mere end 10 lande over hele verden, inklusive 

Australien, Fiji, Cambodja og Vietnam.  

• Jeg har dyrket fodbold, tennis og badminton på et konkurrencedygtigt niveau det meste 

af mit liv. Jeg er i øjeblikket en del af holdet samt bestyrelsen hos et serie 5 fodboldhold.  

• Min store lidenskab er engelsk Premier League fodbold. Min drøm er at opleve en kamp 

på Stamford Bridge i London med Chelsea Football Club. 


	Resumé
	Erhvervserfaringer
	Uddannelse
	Sprog
	Fritidsinteresser

