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Resumé
Min uddannelse som cand.mag i organisationskultur og kommunikation har sammen med flere
coaching-og rådgivningsuddannelser været forudsætningerne for en stor del af mit erhvervsforløb.
Nøgleord har været strategisk kompetenceudvikling og kommunikation, projektledelse,
teamledelse, lederudvikling, national og international organisationskultur og kursusafvikling. Senest
som selvstændig og som projektleder i Odense og Esbjerg Kommune, hvor jeg havde ansvaret for
strategisk kompetenceudvikling i samarbejde med bl.a konsulentfirmaerne Ankerhus A/S og
Cubion A/S.

Mig i punktform
Egen virksomhed siden 2005
Rådgiveruddannelse hos AS3
Projektleder og konsulent hos private og offentlige organisationer siden 2000
En gang garder – altid garder
Uddannet hos Ankerhus A/S i 360 graders lederevalueringer
Enneagramuddannet hos Vindelev.com
Har løbet flere Marathonløb
Har coachet alt lige fra ledige til kommunaldirektører siden 2000
Blev i 2008 nomineret til "Erhvervstalent Fyn 2008"
Har i samarbejde med "sundhed og omsorg" i Esbjerg Kommune fået tildelt Esbjerg Kommunes
Arbejdsmiljøpris 2008

Ansættelsessteder
2010 – 2010: Esbjerg kommune, Proceskonsulent og projektleder
2007 – 2010: Odense Kommunale Ældrepleje, proceskonsulent og projektleder
2005 – 2009: Bølgebryder – selvstændig
2005 – 2008: AS3 Company – freelancekonsulent
2003 – 2005: Seminarer.dk, Odense – projektleder
2002:
CVU Vest Esbjerg – underviser
2001 – 2003: Ribe Amt – projektleder
2000 – 2001: Grundfos A/S – projektkonsulent
1997 – 2001: Ribe Amt – pædagogmedhjælper

Uddannelse
2010 – 2010 Seminar i personalejura, Norrbom Vinding advokater
2008 – 2009 Seminarer i den kreative platform, strategi og strategisk kompetenceudvikling
2007 – 2008: 1. årig efteruddannelse i ”Teamroller, konflikthåndtering, udviklingspsykologi,
supervision”, Bodynamic International APS
2007:
360 graders lederevalueringer, Ankerhus A/S
2006:
Businesscoach og Enneagramuddannet, Vindelev.com
2005:
Rådgivningskurset ”check din viden”, AS3 Company
2003 – 2005: NLP MasterPractitioner, FuturePace
1994 – 2000: Cand.mag i Organisationskultur og kommunikation, SDU Odense
1996 – 1997: Studier i fransk og int. organisationskultur på Université Laval i Quebec
1994:
PR-uddannelse som frivillig leder af PR-gruppen, Studenterhus Odense
1994:
Instruktøruddannelse Gymnastikhøjskolen v/Viborg
1993 – 1994: Garder i den kgl. Livgarde
1989 – 1992: Klassisk sproglig Student, Ribe Katedralskole.

Supervision og netværk
Jeg modtager løbende supervision og sparring i et omfangsrigt netværk, som bl.a tæller de
nominerede kandidater til Erhvervstalent Fyn 2008 samt konsulenthuse og rekrutteringsfirmaer
som Ankerhus A/S, Abilon Search & Management og Cubion A/S.

IT
Jeg har kendskab til SAP HR, e-learning systemer og stor erfaring med Ankerhus’ datterselskab
Xafirs internetbaserede MUS-systemer. Har desuden erfaring med Projectflow. Jeg er meget
fortrolig med og hurtig ved tastaturet indenfor: Word, Explorer, Outlook, Lotus Notes, PowerPoint
samt kendskab til Excel og opbygning af websites.

Erhvervskvalifikationer
Coaching og Ledertræning
Ledertræning og coaching af ledere i forbindelse med 360 graders lederevalueringer
Ledertræning og coaching af ledere i forbindelse med målsætning, kommunikationstræning
og samling af personalegrupper.
Undervisning, rådgivning og konflikthåndtering
Konfliktløsning og supervision af teams og ledergrupper
Uddannelsesforløb med praktiske coachingredskaber, aktiviteter, teambuildingsøvelser,
praktiske og teoretiske kommunikationsøvelser.
Kommunikationskurser for ledere og medarbejdere i både offentligt og privat regi.
Undervisning og rådgivning af ledere, medarbejdere, studerende og ledige indenfor
personlig udvikling, personlig og organisatorisk kommunikation, målsætning, formidling,
organisationskultur, værdiafklaring- og handling, Enneagrammet, personlighedstyper. Både
individuelt og i grupper.
Projektledelse og strategistyring
Ledelse og styring af strategisk kompetenceudvikling for 3000 ledere og medarbejdere i
Odense Kommunale Ældrepleje
Projektledelse af 360 graders lederevalueringer for 150 ledere
Projektledelse af implementering af elektronisk MUS-system til Odense Kommunale
Ældrepleje i samarbejde med Ankerhus A/S
Projektledelse af 1 og 2- dages seminarer
Projektledelse af projekt rekruttering og medarbejderfastholdelse, Bøge Allé 16 i Ribe Amt.
Herunder ansættelse, fastholdelse og afskedigelse af medarbejdere. Implementering af
værdigrundlag.
Projektleder på KOL-spil (Kommunikation-Organisation-Ledelse) hos CVU Vest
Projektkonsulent, kulturanalyser hos Grundfos A/S i 7 internationale selskaber
Strategisk kommunikation
Udarbejdelse af kommunikationsstrategi for Danmarks Bedste Ældrepleje 2009-2014
Samling af værdihandlinger, strategi og mål for Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune
Samling af værdier, udviklingsplaner og ekstern kommunikation, Ribe Amt
Kommunikationsanalyser for Grundfos A/S

Kursus- og seminarafvikling
Udvikling og afvikling af seminarer og kurser i offentligt og privat regi. Både som
projektleder bag linjerne og som underviser. Af titler på kurser kan bl.a. nævnes: Personlig
kommunikation og coaching for ledere, Offentlig ledelse i krydspres, psykisk arbejdsmiljø –
problem eller udfordring?
Metodekendskab og kulturanalyse
Planlægning af undersøgelsesdesign og gennemførsel af kvalitative kulturanalyser ved
hjælp af spørgeskemaer, fokus-og gruppeinterviews.
Afdækning af eksisterende organisationskulturer
Udvikling og gennemførsel af arbejdsgangsanalyser i produktionsvirksomheder
Organisationsudvikling og evaluering
Udvikling og igangsætning af udviklingsområder på baggrund af strategi
Teamudvikling og organisationsudvikling i offentlig og privat regi
Idéoplæg og sparring med ledelsen til ny organisationsstruktur
Kulturanalyser og rådgivning for Grundfos A/S og Ribe Amt
Udviklingskatalog med udviklingsområder
Teambuildingsaktiviteter
Temadage med øjebliksbilleder af organisationskulturen og processen
Pædagogisk udvikling og behandling
Pædagogisk relationsarbejde og behandling af domsanbragte udviklingshæmmede.
Nøgleord: Relationspædagogik og konsekvenspædagogik bygget op omkring daglige
sportsaktiviteter og fritidsliv.

Personlige egenskaber
Ærlig
Ansvarlig
Nærværende
Engageret
Dynamisk

Sprogkundskaber
Taler og skriver flydende dansk
Taler og skriver flydende engelsk
Taler og skriver flydende fransk
Taler og skriver tysk
Forstår norsk og svensk

Privat
Jeg har altid dyrket masser af sport og kan godt lide at opholde mig i naturen. Boldspil, løb,
gymnastik, svømning, dans har altid været min store interesse. Jeg har spillet fodbold på
Jyllandsserie og Fynsserieniveau. Jeg har løbet maratonløb, har gennem årene rejst en del og
interesserer mig for personlig udvikling, kost, motion og sundhed.
Jeg bor i Odense og elsker at se en god film, drikke et glas rødvin til en god middag, læse bøger,
invitere venner og familie, danse skørt i stuen og bare være til.

