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Kvalifikationer

Arbejdserfaring

Undervisning og pædagogik

¡ 2002-2018 • Aarhus Universitet, Medievidenskab
Cand.mag. i medievidenskab og filosofi
Underviser, vejleder og eksaminator (adjunkt mv.)

¡ Omfattende erfaring med universitetsundervisning.
¡ Erfaring med coaching og facilitering.
¡ Varieret erfaring med eksamination og evaluering.
¡ Erfaring med udvikling af kurser, forløb og events.
Akademiske kompetencer
¡ Ekspertise i analyse af komplekse problemer.
¡ Ekspertise i vurdering af akademisk kvalitet.
¡ Alsidig viden om filosofi, sociologi og samfundsteori.
Kommunikation og markedsføring
¡ Viden om og erfaring med kommunikationsstrategi.
¡ Varieret erfaring med praktisk markedsføring.
¡ Meget erfaring med idéudvikling og tekstskrivning.
¡ Flydende på dansk og engelsk.

¡ 1998-2018 • Selvstændig
Markedsføring og undervisning
¡ 2017 (6 mdr.) • Aarhus Airport
Serviceassistent
¡ 2006-07 (12 mdr.) • LEGO A/S, Billund
Communications Manager (konsulent)
¡ 1998 (6 mdr.) • TC Electronic, Lystrup
Marketingassistent
¡ 1993-98 (5 år) • Hi-Fi Klubben, Aarhus
Koordinator og marketingmedarbejder
¡ 1992-95 (3 ½ år) • PostDanmark, Lystrup
Chauffør og postarbejder

Projektledelse og administration

¡ 1990 (6 mdr.) • Odder Museum
Fotograf og assistent

¡ Erfaring med projektstyring og tovholderi.

¡ 1989 (6 mdr.) • Civilforsvaret, Herning

¡ Talent for og erfaring med administration.
It og computer
¡ Alsidig og solid erfaring med internet og computer.
¡ Meget erfaring med Microsoft Office.
¡ Erfaring med grafisk design (InDesign og Photoshop)
¡ Erfaring med webdesign i WordPress og Typo3.
¡ Erfaring med digital foto og billedbehandling.

Brandmand/chauffør (værnepligtig)
¡ 1987-88 (6 mdr.) • Lokalradio Odder
Studievært og bestyrelsesformand
¡ 1987-88 (14 mdr.) • Taxiringen, Odder
Taxi- og buschauffør
¡ 1985 + 1989 (12 mdr.) • Bl.a. La Fayette, Aarhus
Disk-jockey
¡ 1984-86 (16 mdr.) • Odder Ungdomsskole

Andre kompetencer
¡ Håndværksmæssig og praktisk snilde.
¡ Viden om mekanik, teknik og elektronik.

Klubmedarbejder og underviser
¡ 1985-86 (12 mdr.) • TC Electronic, Brabrand
Produktionsmedarbejder

Karakteregenskaber

Chaufføruddannelse

¡ Selvstændig og initiativrig.

¡ Kørekort A, B, C, D, BE, CE & DE.

¡ Social, samarbejdende og kollegial.

¡ EU-uddannelsesbevis og førerkort (tachograf).

¡ Pligtopfyldende og mødestabil.

¡ ADR-grundkursus + tankvogn.

¡ Loyal, samvittighedsfuld og lovlydig.

¡ Truckcertifikat B.

¡ Intelligent, nysgerrig og lærenem.

¡ Personbefordring (kode 425).

Personligt

Fritidsinteresser

¡ Ikke-ryger.

¡ Natur, rejser og vandring.

¡ Rask og i god form.

¡ Fotografering.

¡ Ren straffeattest og sikkerhedsgodkendt.

¡ Lokalt foreningsliv i Gammel Rye.

