
Jobprofil  
 

Uddannelsesmæssige baggrund: 
 

Min bachelorgrad Erhvervsøkonomi, HA handler om, hvordan man kan analysere og lede en 

virksomheds forskellige aktiviteter, så de spiller sammen og bidrager til at skabe værdi for 

virksomhedens kunder, medarbejdere og ejere – og samfundet som helhed. Her har jeg arbejdet 

med at identificere, formulere og løse erhvervsøkonomiske problemer og udfordringer og dermed 

hvordan man bedst styrer og optimerer driften af en virksomhed.     

 

På Erhvervsøkonomi, HA har jeg arbejdet med fag som organisationsadfærd, ledelse, internt og 

eksternt regnskab, logistik, marketing, finansiering, mikro- og makroøkonomi, matematik samt 

erhvervsøkonomiske metoder. Her har jeg analyseret erhvervsøkonomiske ledelsesproblemer som 

eksempelvis finansiering af investeringer, forretningsudvikling ved hjælp af IT, optimering af 

produktionsplanlægning eller forbedring af kundetilfredshed. Desuden har jeg lært om, hvordan 

virksomheder og institutioner påvirkes af samfundet, teknologi, generelle økonomiske forhold og 

lovgivning. 

 

Mange bachelorer i Erhvervsøkonomi, HA vælger at også at tage en kandidatuddannelse. Her har 

jeg valgt en kandidatuddannelsen i IT, Kommunikation og Organisation, hvor du blandt andet lærer 

at indføre nye IT-værktøjer, mens du tager hensyn til kommunikative problematikker og 

virksomhedens organisation. Dermed er det en forretnings- og strategisk orienteret tilgang til IT, og 

ikke en teknisk funderet IT-kandidatuddannelse.  

 

Min kandidatgrad Information Management (Cand.merc.it) udvikler kandidater, der ved, 

hvordan man kan lede digital transformation, styre information og udvikle informationssystemer, 

der imødekommer komplekse organisatoriske behov. 

 

Information Management (Cand.merc.it) tilbyder karrieremuligheder, såsom it-manager, 

projektleder, forandringsleder eller konsulent, ofte i globale og internationale organisationer. 

Gennem en udfordrende og interessant uddannelse har det givet mig professionelle kvalifikationer, 

til at arbejde med digital transformation og digital innovation. Informationssystemer og it er 

muligheder for innovation, der transformerer økonomien og skaber værdi. 

 

Jeg er således i stand til at deltage kreativt i styringen af informationsressourcer og 

informationsteknologi (IT) samt leverer værdi fra IT for at gøre virksomheder såvel som deres 

tjenester og produkter mere attraktive og konkurrencedygtige. Jeg har lært hvordan man opretter og 

administrerer nye it-systemer, der ofte understøtter forretningsmæssige mål og strategier i et 

internationalt omfang. Desuden er jeg i stand til at deltage i strategisk planlægning, at formulere 

krav til nye it-systemer og implementere sådanne systemer i virksomheder og organisationer. 

 

Erfaringsmæssige baggrund:  
 

Projektassistent / Junior Projektleder, Openminds ApS, Århus, Danmark  

 

Ansættelsesperiode: jun. 2018 - juni. 2019 (1 år 1 md). 

 



Hos Openminds ApS deltog jeg i de forskellige it-projekter, der blev gennemført, som enten 

projektassistent eller junior projektleder. Blandt mine ansvar og opgaver var at arrangere 

projektmøder og planlægge ugentlige sprints. Desuden at samarbejde interessenter og udføre 

kravanalyse. Samtidig at sikre, at projektopgaverne blev udført til aftalt tidspunkt og estimat. 

Endelig forskellige ad-hoc opgaver af administrativ og praktisk karakter. 

 

Lagermedarbejder, Slikhaarshop A/S, Århus, Danmark 

 

Ansættelsesperiode: jun. 2015 - jan. 2018 (2 år 8 mdr.). 

 

Hos Slikhaarshop A / S var jeg ansvarlig for den daglige ordrehåndtering, optimering af 

lagerprocesser og forskellige ad hoc-opgaver af praktisk og administrativ karakter. Dette gav mig 

en professionel tilgang til mit arbejde og evnen til at arbejde effektivt og være struktureret. Fokus 

var en teamorienteret tilgang samt en positiv arbejdskultur for at nå fælles mål og tidsfrister. 

 

Kompetencer:  
 

Min uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund har givet mig en række kompetencer:  

 

Projektledelse  

At indlede, planlægge, udføre, kontrollere og lukke digitaliserings og IT-projekter for at nå 

specifikke mål og opfylde specifikke succeskriterier inden for de givne begrænsninger i forhold til 

tid og ressourcer.  

 

Procesoptimering  

At foretage en systematisk gennemgang og beskrivelse af virksomhedens vigtigste 

arbejdsprocesser. F.eks. salgs-, indkøbs- og logistik-, produktions-, ledelses-, strategi- og 

administrationsprocessen med henblik på at minimerer driftsomkostninger og øger andelen af 

værdiskabende aktiviteter. Endvidere at optimerer performance i forhold til resultatkrav; sikrer at 

alle interne aktiviteter er forstået, arbejder effektivt sammen og er systematisk ledet og styret.  

 

Forretningsanalyse og -udvikling  

At foretage analytiske udarbejdelser af potentielle vækstmuligheder for virksomheden indenfor 

digitalisering, IT og strategi med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel og plan. 

Derudover analyse og formidling af forretningsbehov hos virksomhedens funktioner, som for 

eksempel produktion, markedsføring og salg med henblik på at oversætte dem til digitale løsninger.  

 

IT-udvikling og implementering  

At deltage i udvikling og implementeringen af IT med fokus på den forretningsmæssige kontekst 

fremfor den tekniske med en viden om en række metoder og teknikker, der kan bruges til at forstå, 

planlægge og udføre de processer, hvori IT udvikles, implementeres, evalueres og ændre, herunder 

forandringsledelse (Change Management).  

 

Jobmuligheder:  
 

Med min specialisering, Information Management / cand.merc.it, søger jeg en række jobmuligheder 

båden indenfor det offentlige og private, hvor jeg kan få lov at arbejde i spændingsfeltet mellem 

forretningen og it. Dette kunne være funktioner som f.eks.:   

 

• Forretningskonsulent (Business Consultant) 



Forretningsudvikler (Business Developer) 

Forretningsanalytiker (Business Analyst) 

Proceskonsulent (Proceskonsulent) 

 

At yde bistand til organisatorisk ændringsledelse, udvikling af coachingfærdigheder, procesanalyse, 

teknologi implementering, strategiudvikling eller operationelle forbedringsservices ved at 

analyserer en organisation eller forretningsdomæne og dokumenterer dens forretning eller processer 

eller IT-systemer, vurderer forretningsmodellen eller dens integration med teknologi og dermed 

guide virksomheder i forbedring af processer, produkter, tjenester og software gennem dataanalyse 

 

• ERP-konsulent 

CRM-konsulent  

SCM-konsulent  

 

At guide en organisation gennem udvikling, implementeringen og overgangen til et ERP-system. 

Man kan også sidde internt i virksomheden og bistå med løbende ændringer i virksomhedens 

eksisterende ERP-system. ERP står for Enterprise Resource Planning, og er et IT-system til at 

forbinde business applikationer i en enkelt arkitektur. Herunder hører CRM (Customer Relationship 

Management) og SCM (Supply Chain Management) systemer til et ERP-system. Dette kan f.eks. 

være SAP eller Microsoft Dynamics 365. 

 

• Projektassistent  

Junior Projektleder  

 

Som projektassistent/junior projektleder at arbejde sammen med en erfaren projektleder om styring 

af it-projektleverancer. Det kan både være nyudviklings- og implementerings projekter samt 

transitionsprojekter eller videreudvikling af enkelte systemer eller systemporteføljer fra en 3-part. 
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