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UDDANNELSE

Aug. 2006 – Juni 2009

BA International virksomhedskommunikation SDU
På Syddansk Universitet i Kolding, blev min teoretiske viden om markedsføring,
erhvervssprog og kommunikation forfinet. Imens jeg fordybede mig i engelsk og tysk,
mødte jeg fantastisk engagerede undervisere, der gav og værktøjerne til, at opfylde
drømmen om en karriere inden for internationalt salg og marketing.
Også her blev det til et udlandssemester med et stort fagligt og socialt udbytte.

Aug. 2004 – Juni 2006

Markedsføringsøkonom IBA
The International Business Academy i Kolding var - og er - et uddannelsessted hvis
identitet passede godt til mig, og det jeg forestillede mig skulle blive min fremtid.
Udbyttet blev en række værdifulde marketingværktøjer og en forståelse af hvilke
udfordringer, der ventede i internationalt orienterede virksomheder, samt et lærerigt
udlandsophold, der stadig bringer smil på læben.

Aug. 1999 – Juni 2002

Matematisk student Horsens Amtsgymnasium
En tid hvor det blev klart for mig, at jeg måtte gå i retning af sprog- og kulturforståelse –
det handlede om at skille sig ud. Tidligt i gymnasietiden, blev grundstenen til en stor del
af mit sociale netværk lagt. Et vigtigt fundament, som jeg har forsøgt at pleje lige siden.

Aug. 1998 – Juni 1999

Efterskoleophold på ‚Eriksminde’ i Odder
Året efter folkeskolens 9. klasse stod i afklarings tegn. Med forstander Per Slyngborg som
inspiration, fandt jeg mig selv, og dyrkede nye interesser.

KURSER
Dec. 2014 – Mar. 2015

Projektstyring i praksis med PRINCE2® certificering VIA / Lederne
Jeg har i flere omgange været tovholder på projekter med mange interessenter og arbejdsopgaver.
Derfor valgte jeg i foråret 2015 at genopfriske min viden om projektledelse. Det var en fornøjelse at
tilegne mig den seneste nye viden på området, og glæder mig til at anvende den i fremtidige projekter.

UDLANDSOPHOLD

Okt. 2008 – Mar. 2009

Erasmusophold på Friedrich-Schiller-Universität Jena
I forbindelse med min uddannelse på International virksomhedskommunikation valgte jeg, at
tilbringe et semester til den tyske by Jena.
Et fagligt og socialt ophold jeg den dag i dag drager stor nytte af. Intensiv sprogundervisning
kombineret med tilstedeværelse i omgivelser hvor der konstant kommunikeres på tysk var en
fabelagtig oplevelse.

Jan. 2006 – Mar. 2006

Importhaus Günter Hellriegel GmbH
Som en del af mit studie som markedsføringsøkonom, tilbragte jeg 3 måneder ved
importvirksomheden Günther Hellriegel GmbH i Kronberg ved Franfurt am Main.
Højdepunktet var, at være tovholder på et projekt, hvor Stein Promotion brugte virksomheden
som leverandør til Hugo Boss’ franchise stores i hele Tyskland.

ERHVERVSERFARING
Mar. 2010 – Juni 2014

Marketingkonsulent Højskolen Østersøen
Med en central placering i højskolens sekretariat, var det min primære opgave, at sikre en
stabil tilgang af elever og kursister, til korte og lange højskoleophold. I samarbejde med
højskolens ledelse, lærergruppe og øvrigt administrativt personale opnåede jeg, at sætte
marketingaktiviteterne i system. Jeg fik skabt en visuel identitet, der matcher et særdeles
sammensat publikum.
Identiteten blev anvendt på alt fra avisannoncer over hjemmesider til udtrykket på sociale
medier.
I et meget konkurrencepræget marked er det lykkes at fastholde en stabil tilgang af lange
elever fra hele Europa. Kvaliteten og kvantiteten af trafikken på højskolens hjemmesider er
forbedret, samtidig med at databehandlingen og effektmålingen er optimeret. Alt i alt en
intens men yderst lærerig periode af mit arbejdsliv.
PROJEKTSTYRING AKTIVITETSPLANLÆGNING MESSEKOORDINERING LEADS MANAGEMENT ANNONCE PRODUKTION
CMS GOOGLE ANALYTICS FACEBOOK ADDS INDESIGN PHOTOSHOP NYHEDSBREVE BUDGETTERING

Sep. 2007 – Aug. 2014

Freelance Webdesigner & Webmanager
Siden 2007 år har jeg drevet min egen freelance virksomhed, hvor jeg designer og
vedligeholder hjemmesider for mindre virksomheder.
Hver opgave tæller som en erfaring i kundekontakt, behovsanalyse og idéudvikling.
JOOMLA CSS BOOTSTRAP SEO / WEBTEKSTER HTML KUNDEKONTAKT PROJEKTSTYRING

Juli 2003 – Mar. 2004

IT supporter ved Centrum Computer, Horsens
Jobbet som IT-Supporter i detailhandlen er afvekslende, kræver stor tålmodighed og er
særdeles udviklende. Bag disken betjente jeg kunder i alle aldre. Ved arbejdsbordet tog jeg
mig af forskelligartede problemer med computeres hardware og software.
KUNDEKONTAKT TECH INDSIGT SOFTWARE HARDWARE SPARING / VIDENDELING

SPROG

Gennem hele mit skole- og uddannelseforløb har jeg interesseret mig for sprog og de
kulturer de tales i. Tysk er altid faldet mig let. Min uddannelsesstrategi har været at kombinere
interessen for sprog med en teoretisk viden omkring markedsføring og kommunikation i
virksomheder, for på den måde at anvende mine evner i mit daglige arbejde.
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IT-KOMPETENCER
For mig er IT-værktøjer til for at lette opgaver, der ellers ville have optaget flere resourcer og
givet et dårlige udbytte. Jeg har en veludviklet evne til og interesse for, at sætte mig ind i nye
systemer og versioner af de programmer og systemer, jeg anvender i det daglige.
Jeg har således kendskab til:
Microsoft Windows miljøer fra XP – 8.1 på superbruger niveau
Microsoft Office 2013 på superbruger niveau (med undtagelse af Access)
Adobe Design Premium CS6 pakken
Joomla CMS ver. 1.5 / 2.5 / 3.x på super administrator og layout niveau
Grundlæggende kendskab til hardware / netværk

REFERENCER
Peter Buhrmann Forstander - Højskolen Østersøen 40 19 73 49
Claus Hallen

Indehaver - Centrum Computer

75 61 73 66 / 25 39 51 09

I mit ideelle arbejdsmiljø er jeg omgivet af kolleger
med ambitioner og faglige kompetencer der
matcher mine. Jeg brænder for marketing og
kommunikation på digitale og analoge platforme,
og performer endnu bedre når jeg får indspark fra
mine omgivelser.

MIT IDEELLE JOB

Jeg ønsker desuden at anvende mine sprog- og
IT kompetencer til at skabe resultater i en alsidig
hverdag.
Hvis du har lyst til at se eksempler på grafiske
opgaver jeg har løst i tidens løb, vil jeg invitere dig til
et besøg på min hjemmeside 2lderlund.dk.

A philosophy I carried with me, since the day I stood on a rainy rail platform in Frankfurt M
realising the real value of what I had learned during 3 months of internship

