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Personlig og faglig profil
Jeg er en målrettet og handlekraftig praktiker i lærings- og forandringsprocesser. I mit virke som
selvstændig har jeg ide ‘generet og udviklet App’s som skaber samfundsmæssige forandringer for
brugerne ud fra min praksiserfaring idet jeg har stor forståelse for fremadrettede
markedstendenser. Jeg går fra ide til handling via analyserede processer og markedsafdækning.
Endvidere har jeg erfaring med projektledelse og koncept implementering i offentlige institutioner.

Uddannelse
2017 - 2019

Cand.mag., Aalborg Universitet
•
•

Faglig Fokus: Adfærdsanalyse, kommunikation og markedstendenser
Speciale: Adfærd i et velfærds- og forsørgelsessamfund

2014 – 2015 Nlp & AI som ledelsesværktøj
•
•
•

PD uddannelse i Ledelse

Administrativ Ledelse i en offentlig institution
Personale Ledelse, herunder HR opgaver, samt daglig drift
Økonomisk Ledelse, budgetter, opfølgninger, målsætninger
Ledelse i en politisk styret organisation
Strategisk ledelse
Forandringsledelse, implementering i praksis

2000 – 2004 Nr. Nissum Seminarium
•
•

Coach uddannelse

Coaching og kommunikation
Det psykologiske aspekt og handlemuligheder
Iværksætte selvrefleksion

2010 – 2012 VIA University College
•
•
•
•
•
•

Lærings- og forandrings processer

Læreruddannelsen

Plan- og tilrettelæggelse af undervisning ud fra didaktiske overvejelser
Linjefag: Dansk, DSA, Engelsk samt idræt

Erhvervserfaring
2015 – 2018 Udvikling, opstart og ejerskab af DayWorker koncept på App Store og Google Play
•
•

Facilitering af fleksibelt arbejdsmarked
Disruption af vikarbranchen

2017 – 2018 Udvikling og ejerskab af social App til forbedring af vilkår for Au Pairs, samt bureauer
•
•
•

Social App
Facilitering af intern kommunikation mellem au pairs
Udvikling af platform til kommunikation imellem au pair bureauer og au pairs

2016 – 2018 Udvikling og ejerskab af Image Rating.
•
•
2010 - 2017

Rating site for primært detail og servicevirksomheder
Direkte konkurrent til TrustPilot

Nr. Felding Skole, Holstebro Kommune
•
•
•
•
•
•
•

Ledelse i en politisk styret organisation
Kommunikation med offentlige samt private aktører
Kommunikation med bestyrelse, forældre, elever, personale, faggrupper
Implementering af frivillige i dagpasningstilbud
Budgetansvarlig, herunder tilpasning og løbende ændringer
Udvikling, samt implementering af Forenings-SFO koncept
Pædagogisk konsulent ifb. Opstart af Forenings SFO i 44 institutioner

2009 – 2010 Bremdal Skole, Struer Kommune
•
•
•
•
•

Lærer

Klasselærer
Fagudvalgsformand
Elev undervisning, planlægning, samt evaluering
Individuelle målsætningsforløb i samarbejde med forældre

2005 – 2006 Nr. Nissum Efterskole, Lemvig Kommune
•
•
•

Viceinspektør

Skemalægning
Skemadrift i Trio
Vikardækning
Stedfortræder for Skoleleder
Procesledelse

2006 – 2009 Bremdal Skole, Struer Kommune
•
•
•
•

Skoleleder

Klasselærer 9. årgang
Faglærer Engelsk, 8. samt 9. årgang
Trivselslærer

Lærer

2004 – 2005 Bremdal Skole, Struer Kommune
•

Vikar i alle folkeskolens fag

2004 – 2005 Sct. Jørgens Skolen, Holstebro Kommune
•

Timelærer

Vikartimer under lærerstudiet

1995 – 2000 Danbolig, Viborg
•
•
•
•

Timelærer

Dansk som Andetsprog, undervisning i dansk til voksne immigranter
Undervisning af traumatiserede immigranter

2000 – 2002 Humlum Skole, Struer Kommune
•

Barselsvikariat/lærer

Klasselærer i specialklasse indskolingen

2002 – 2003 Sprogskolen, Holstebro Kommune
•
•

Timelærer

Ejendomsmæglerassistent

Udarbejdelse af opstillinger v/salg
Udarbejdelse af provenu
Markedsføringsopgaver
Alm. Administrative opgaver

Sprogkundskaber
Engelsk:

Flydende skrift og tale

It-kompetencer
Sociale medier:

Rutineret bruger af sociale medier – også til markedsføring

Office-pakken:

Grundig brugererfaring med office-pakken

Fritidsinteresser
Mental velvære opnår jeg via fysisk aktivitet i naturen, såvel som i fitnesscentret. Når jeg holder fri
har jeg meget fokus på min familie.

