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Født 15.maj 1963 - stadig i udvikling
Hvem er jeg?
Som person har jeg en inkluderende personlighed. Jeg tror på samarbejde mellem kollegaer og f.eks.
kursister; jeg har bevist, jeg evner at arbejde meget selvstændigt - både som leder og medarbejder.
Jeg brænder for udfordringer som svære projekter og udfordringer - at få disse i hus/gennemført; til tiden
og indenfor budgettet. Og så giver det et job-sus at få mennesker til at udvikle sig!
Jeg finder løsninger. Jeg er ikke bange for at bruge flere værktøjskasser i eksempelvis undervisning og som
konsulent; og spørge andre kollegaer - hvis det betyder, jeg finder en løsning på udfordringen. Det er
simpelthen en af glæderne i livet for mig - at finde løsninger!
Jeg suger viden til mig hurtigt, når jeg får en kompliceret tekst. Jeg forstår indholdet, og kan omsætte det til
noget brugbart for andre mennesker.
Nuværende beskæftigelse
Pt. er jeg freelancer hos ’en anden aktør’ indenfor beskæftigelsesområdet. Her spænder mine opgaver bredt,
men overordnet har jeg her berørt følgende områder:
•
•
•

Undervisning af voksne
Marketing og kommunikation generelt
Jobskabelses relaterede emner - herunder uddannelsestiltag

Tidligere beskæftigelse
2013-2015
2012-2013
2008-2012
2002-2008
1997-2002
1995-1997
1984-1995
1983-1984

Konsulent, Center for Socialt Udsatte Næstved.
Journalist, og Vikar Sydbyskolen (børn med lærings udfordringer).
Selvstændig konsulent DMO ApS
Kandidat- og Bachelor uddannelse, Roskilde Universitet
Driftsleder, senere sagsbehandler; bustrafik i Hovedstaden
Områdeleder, Glostrup Sygehus
Securitas vægter
Soldat, Den Kongelige Livgarde

Uddannelse
2013

Kurser hos ZBC (Handelsskolen Næstved) i Projektledelse og Coaching.

2002-2008

Kandidatuddannelse Roskilde Universitet. cand.comm.
Kommunikation, Pædagogik og Uddannelsesstudier med en BA i Virksomhedsstudier.

Se evt: officiel kompetencemappe med samlet oversigt over mine uddannelser ved klik HER.
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IT kundskaber
Jeg har generelt gode IT færdigheder, og er selvlært ud i en lang række programmer.
•

Office-pakken (har formelle kurser i PowerPoint og Access) - heftig bruger af Office, og er yderst skarp
omkring eksempelvis PowerPoint. Bruger også f.eks. Kahoot i undervisningssituationer … det må godt
være lidt sjovt.

•

•

Adobes pakke - herunder Photoshop og InDesign samt Adobe Elements (video redigering). Jeg
benytter mig af Adobes Dreamweaver til at tilvirke hjemmesider.
Som supplement til Elements benytter jeg mig også af H5P, hvilket betyder, jeg kan lave interaktive
videoer, som kursister kan arbejde med direkte på skærmen - og få respons med det samme.
Lotus Notes, som jeg har benyttet i forbindelse med kursustilrettelæggelse hos Triton Shipping.

•

CMS systemer – f.eks. Sitecore i Næstved Kommune.

•

Det mere personlige
Jeg er et udpræget familiemenneske. Jeg bor på Møn sammen med min kæreste – tæt på motorvej, med
egen bil og stor kontaktflade i København.
Har arbejdet med mange arbejdsområder. Mine interesser spænder bredt – eksempelvis omkring
kommunikation, uddannelse og frivillighed. Jeg har arbejdet i tværkommunale arbejdsgrupper, undervist (er
eksamineret voksenunderviser), lavet forandringskommunikation i organisationer, coachet, lavet
magasiner, lavet adskillige avisartikler om alt fra disko-aftener til jobsituationen i et bestemt område, været
almindelig medarbejder som har fået tingene til at glide og hænge sammen på det prakti ske plan. Hvilket er
en meget stor del af beskrivelsen af min faglighed; jeg er limen, der får tingene til at hænge sammen - og
får tingene til at ske! Og så ELSKER jeg at stå foran folk og søge at motivere samt udvikle!
Jeg har også gennem en årrække virket som leder, og selvom ledelsesudfordringer ikke længere er det, som
driver mig, medbringer jeg dog en viden, som jeg gerne deler ud af og bruger til fælles bedste.

Jeg har haft en bred vifte af fritidsinteresser, da jeg boede i hovedstaden. Jeg har været håndboldtræner,
næstformand

i

en skakklub, siddet i

bestyrelsen i

flere andelsforeninger

samt officer i

totalforsvaret/beredskabet. Sidstnævnte er stadig en aktivitet, jeg bruger tid på.
Jeg er Star Trek entusiast (uha), læser bøger i læssevis (når jeg kan finde tiden), og er blevet beriget med en
e-bogslæser af familien, så jeg kan have mange bøger med mig på farten.
Er ikke-ryger, social bevidst og opfattes som nok som hjælpsom af andre (fortæller de mig). Jeg kan hurtigt
være i København fra min lille grønne plet. Er i stadig faglig og mental udvikling! I øvrigt bevist ved at afslutte
min kandidateksamen fra universitetet som 44-årig.
Jeg er stadig med … og på!
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