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RESUMÉ Jeg er netop blevet færdig (oktober 2013) med min kandidat i kommunikation 
og kultur- og sprogmødestudier (cand. comm.) på Roskilde Universitet. 
Kandidatuddannelsen på RUC er bygget op omkring to fag, og ud over 
kommunikation har jeg i løbet af de to kandidatår også haft faget Kultur- og 
Sprogmødestudier. Det er dog uden tvivl kommunikationsdelen, der har min 
største interesse.

Jeg er nysgerrig, ærlig og udadvendt og har en bred interesse for det 
kommunikative felt.

FAGLIGE
KOMPETANCE

R

Jeg har i mine fem år på Roskilde Universitet beskæftiget mig med en lang 
række emner i forbindelse med udarbejdelsen af projektrapporter, som bl.a. 
sociale medier, krisekommunikation, strategisk kommunikation, 
organisationskommunikation og meget andet. Herudover har kvalitative og/eller 
kvantitative undersøgelser været en del af stort set hver projektrapport. Mine 
spidskompetencer er inden for mundtlig og interpersonel kommunikation, og 
mine hovedinteresseområder er modtagerens/brugerens rolle samt strategisk 
kommunikation.

PERSONLIGE
KOMPETANCE

R

Jeg er en åben og udadvendt person, der er god til at varetage opgaver kreativt 
og selvstændigt. Jeg er idérig og ikke bange fir at byde ind med kommentarer. 
Jeg er altid glad og positiv, hvilket jeg tit har oplevet, er smittende og sætter 
pris på en arbejdsplads med ligesindede.

Jeg er en stærk teamplayer, som er samarbejdsvillig og kan forholde mig 
konstruktivt og åbent til mine medmennesker. Jeg har igennem arbejde, sport 
(bl.a. ishockey) og gruppearbejdet opnået en forståelse for og kendskab til en 
lang række mennesker. Min brede erfaring giver mig en dyb forståelse for 
andre personer og netop kontakten mellem mennesker er et af mine store 
interesseområder. Jeg anser det for en kæmpe fordel at kunne tale med folk fra
alle sociale lag og gøre dette i øjenhøjde. Jeg kan tale med alle mennesker. 

UDDANNELSE Cand.comm.
Roskilde Universitet
2011/08-2013/10

Speciale: "Rigspolitiet på Facebook - en analyse af myndighedens strategiske 
kommunikation."

Bachelor i kommunikation
Roskilde Universitet
2008/08-2011/06

Bachelorrapport: "FourSquare på Roskilde Festival"

Matematisk studentereksamen
Falkonergårdens Gymnasium
2001/08-2004/06

ERHVERVSERF Tekniker – Øksnehallen/DGI
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ARING 2010/09-Nu
Klargøring til messer og udstillinger, samt drift og kundesupport under 
afvikling.

Ejendomsfunktionær – DEAS
2009/06 – Nu.
Afløser – varetagelse af praktiske opgaver samt beboerkontakt og formidling 
til administrationen.

Tømrer/arbejdsmand – Kentto/Nielsen & Jespersen
2006/04-2010/08
Tømrer- og snedkerarbejde

Pædagogmedhjælper – Daginstitutionen Pindsvinet
2004/10-2006/03

Pædagogmedhjælper i en integreret institution med fast tilknytning til 
vuggestuen.

FRIVILLIG
ARBEJDE

Ishockeytræner – Hvidovre Ishockey Klub

1999/08-2002/07
Assistenttræner for U 10/U 12

IT Microsoft Office pakken på erfarent brugerniveau. Daglig bruger af Word, godt
kendskab til PowerPoint og Excel. 

SurveyXact har jeg arbejdet løbende med.

InDesign har jeg haft introduktion til og arbejdet kort med i forbindelse med 
studiet.

Adobe har jeg haft introduktion til og arbejdet kort med i forbindelse med 
studiet.

SPROG Dansk Modersmål (Skrift og tale)

Engelsk Højt niveau (Skrift og tale)

Tysk Til husbehov (Skrift og tale)

ANDRE
OPLYSNINGER

Jeg har i mange år spillet ishockey på højt niveau men måtte trappe ned og 
stoppede efterfølgende pga. praktiske årsager, da jeg startede min uddannelse 
på RUC. Det, at jeg har dyrket en holdsport på højt niveau, har medført, at jeg
arbejder hårdt og målrettet, samtidig med at jeg har forståelse for vigtigheden 
af et homogent hold – kompetencemæssigt og menneskeligt. Jeg var i 
forbindelse med ishockey anfører i en del år - et hverv hvor det bl.a. kræves, 
at man går forrest i forskellige situationer, siger sin mening og er med til at 
løse forskellige problemer internt på et hold.
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