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Curriculum Vitæ

Resumé
Med baggrund i min uddannelse som cand.ling.merc. i tysk har jeg opnået høje sproglige kompetencer, både på 
fremmedsprogene engelsk og tysk, men i lige så høj grad på dansk. Desuden har uddannelsen sikret mig en solid viden 
inden for emner som Public Relations, markedsføring, tekstbehandling, formidling, kultur- og samfundsforhold samt 
projektarbejde. Desuden har jeg som formand for en studenterklub på uddannelsesstedet sikret mig erfaring med 
koordinering af en gruppe.

Personlige kompetencer:

Formidling:
•	 	udarbejdelse af forskellige skriftlige materiale, såsom salgsbreve, pressemeddelelser, direct mails, tekster til 

hjemmesider, annoncer, medieplaner etc. 
•	 udarbejdelse af kommunikationsplan
•	 præsentere projekter til eksamen
•	 korrekturlæsning
•	 deltagelse på messestand
•	 hvervning af nye medlemmer på messestand
•	 arrangør af foredrag
•	 besvarelse af henvendelser til forening
•	 konktaktperson til foreningens hovedorganisation
•	 oversættelser

Aktiv i studenterpolitik:
•	 mødeleder
•	 koordinator af forskellige projekter
•	 sparringspartner når ideer skal luftes
•	 mødereferater
•	 gennemslagskraft når beslutninger skulle træffes

Projektarbejde:
•	 samarbejde med andre i gruppen
•	 give og modtage konstruktiv kritik 
•	 præsentere egne resultater
•	 arbejde selvstændigt

Teoretisk uddannelse:

September-okt. 2005 Introduktionskursus i dtp, web og grafik hos Futurecom i Århus. Kurset 
omhandler programmerne Adobe Illustrator, Photoshop og InDesign samt Macromedia 
Dreamweaver. 

Sept. 2001- jan.2005 Cand.ling.merc. tysk med profilen ”international informationsmedarbejder”, Handelshøjskolen i 
Århus. Uddannelsen indebærer bl.a. elementer som tysk grammatik og kultur, PR, international 
markedskommunikation samt et obligatorisk praktikophold. 

September 1998-2001 BA-erhvervssprog engelsk og tysk, Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning. Foråret 2000 var 
jeg på udveksling i Dublin, Irland.

August 1994-juni 1997 Højere Handelseksamen fra Ikast Handelsskole

Erhvervserfaring:

Februar-maj 2003 Praktikophold hos Østjyllands Turistudviklingsfond i Viby J. Arbejdet bestod bl.a. i udarbejdelse 
af tekster til nyhedsbrev, udarbejdelse og delvis gennemførelse af kommunikationsplan rettet 
mod østjyske kommuner. Desuden deltog jeg på lige fod med de øvrige medarbejdere i det 
daglige arbejde.

August 1997-august 1998 ARKU Maschinenbau GmbH i Baden-Baden, Tyskland. Her var jeg i både regnskabs-, indkøbs- 
og salgsafdelingen. Mine arbejdsopgaver var meget forskellige, jeg kan dog nævne kontering, 
assistance ved inventaropgørelse, varemodtagelse og bestillinger samt udarbejdelse af 
leverandørdatabase. Opholdet er godkendt som 1 år af en dansk kontoruddannelse med 
speciale i administration. 



Sommeren 2002 og 2003 Arbejde som ferieafløser hos COOP Danmark. Arbejdet var natarbejde i distributionsafdelingen i 
Hasselager. Min arbejdsopgave var at pakke paller med frugt og grønt ud fra en bestillingsliste fra 
butikkerne. 

Større projekter: Speciale: Mit speciale omhandlede en analyse af en tv-duel mellem to tyske kanslerkandidater 
forud for det tyske parlamentsvalg i 2002. Opgaven fokuserede på politikernes måde at 
kommunikere på i duellen. Desuden omhandlede specialet politikernes retorik. 

 PR-projekter: Ét projekt omhandlede en informationskampagne med det formål at forbedre 
Københavns image hos tyske turister. Her blev bl.a. udarbejdet en pressemeddelelse og en direct 
mail til brug i informationskampagnen. Desuden blev der udarbejdet en medieplan rettet mod 
tyske medier.    

 Et andet PR-projekt var mere teoretisk. Det omhandlede en tysk kampagne for bæredygtig 
udvikling. Der blev så analyseret, hvorledes denne kampagne var blevet gennemført i forhold til 
de teorier, som var blevet fremlagt af Handelshøjskolens undervisere. 

 Valgfrie opgaver: Her har jeg skrevet om forholdet mellem Tyskland og USA på baggrund 
af uenigheden vedrørende Irak-krigen. Desuden har jeg skrevet om sammenbruddet i EU’s 
stabilitetspagt i efteråret 2003.

Computerkendskab: Rutineret bruger af Office pakken, herunder Word, Explorer, Excel og Power Point. Kendskab 
til Groupcare. Mindre kendskab til File Maker. Pr. oktober 2005 kendskab til Adobe Illustrator, 
Photoshop og InDesign samt Macromedia Dreamweaver. 

Sprogkundskab: Dansk: modersmål
 Tysk: flydende i skrift og tale
 Engelsk: flydende i skrift og tale
 Fransk: lidt mundtligt kendskab
 Desuden har jeg kendskab til norsk og svensk

Yderligere oplysninger: Er med i styregruppen til Netværk for Nyuddannede som primært er et virtuelt netværk for 
nyuddannede medlemmer af Forbundet Kommunikation og Sprog. Vores primære opgaver er 
at lave faglige arrangementer for medlemmerne samt at skrive indlæg på netværkets forum på 
Groupcare. 

 Formand for Yngre Erhvervssproglige Studerende (YES) på Handelshøjskolen i Århus 
februar 2002 til februar 2004. Samme hverv har jeg haft på Handels- og IngeniørHøjskolen 
i Herning i sammenlagt to år. Som formand havde jeg mange forskellige opgaver. Jeg 
indkaldte til bestyrelsesmøderne og lavede dagsorden, var mødeleder, aflagde beretning ved 
generalforsamlingen, var kontaktperson for foreningens medlemmer og hovedorganisation. Jeg 
var desuden med til at arrangere foredrag og foreningens deltagelse på forskellige studiemesser. 
I forbindelse med sidstnævnte har jeg stået på foreningens stand, og derfor talt med en masse 
forskellige mennesker om fordelene ved at være medlem. 

 Jeg var delegeret ved Forbundet Kommunikation og Sprogs landsmøde i efteråret 2003.  

 Jeg har været til casting til quizprogrammet Jeopardy! og blev i foråret 2004 udvalgt til at være 
med i programmet. Jeg er dog endnu ikke kommet med, da der kan gå op til et par år fra man er 
blevet godkendt, til man skal deltage.  

 Jeg er ugift, men bor sammen med min norske kæreste Åshild, som læser medicin på Århus 
Universitet. 


