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1.   CV og ansøgning til stilling som  
forhandlingschef & teamkoordinator  
hos Farmakonomforeningen



Kontakt

Farmakonomforeningen
Adresse
Skindergade 45-47
1159
København K
Danmark

Større kort

Farmakonomforeningen | Storkøbenhavn | Indrykket 25-08-2014

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges.
Opslaget vises udelukkende som reference

Forhandlingschef & teamkoordinator
Farmakonomforeningen søger en engageret og erfaren forhandlingschef & teamkoordinator. Stillingen
indebærer ansvar for forhandlinger, samt koordinering og det faglige ansvar for "Team rådgivning og
forhandling". Teamet rådgiver og forhandler for foreningens med-lemmer og tillidsrepræsentanter på det
offentlige og private arbejdsmarked.
 
Jobbet:

Forhandling af overenskomster
Fagligt ansvar for og koordinering i "Team rådgivning og forhandling"
Rådgivning og forhandling i sager om løn- og ansættelsesvilkår
Servicering af tillidsvalgte og politisk valgte medlemmer

 
Vi forventer at du:
 

har stor erfaring med individuel og kollektiv ansættelsesret og forhandling
er proaktiv og serviceorienteret
er åben og tillidsskabende i din tilgang til andre mennesker, og en udpræget team-player
er god til at formidle, både på skrift og i tale
kan arbejde under tidspres
har erfaring fra politisk ledede organisationer
tør give noget af dig selv og har humoren med på jobbet
brænder for at være en del af fagbevægelsen
formentlig er cand. jur., cand. polit, cand.scient eller lignende

 
 
Vi tilbyder:
 

Ansættelse i en moderne, udviklingsorienteret fagforening, hvor medlemmerne er i centrum
Gode løn og arbejdsvilkår, der aftales individuelt efter kvalifikationer
Dygtige, engagerede kolleger og en spændende hverdag

 
 
Kontakt:
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Tim Lund-Jensen på telefon 33 12
06 00.
Ansøgning og CV sendes mærket "Forhandlingschef & teamkoordinator" senest mandag den 15. september
2014 kl. 8.00. Vi ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt, og vi forventer at holde samtaler i uge 39/40.
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Oprettet:
25-08-2014

Udløber:
15-09-2014

Kviknummer:
LJA-8674460

Jobtype:
Fuldtid

Arbejdsområde:
Ledelse

Farmakonomforeningen er den faglige organisation for omkring 5500 farmakonomer ansat på apoteker, i det
offentlige og i medicinalindustrien. Sekretariatet er beliggende i Skindergade i København. Læs mere på
www.farmakonom.dk

Praktisk information
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Stillingsopslag: Forhandlingschef & teamkoordinator hos Farmakonomforeningen



Curriculum Vitae  
 
Navn:  xxxxxxxx xxxxxxxxx  
Adresse:  xxxxxxxxxxxxxxxx xxx 
Tlf. nr.:  xxxxxxxx  
Mail:  xxxxxx@hotmail.com  
Linkedin:  http://dk.linkedin.com/in/xxxxxxxxx    
 
 
Faglig profil  
Jeg har 14 års erfaring med forhandling og rådgivning fra både arbejdstager og arbejdsgiverorganisationer 
og er i besiddelse af en god portion politisk tæft. Jeg er en erfaren projektleder og –deltager, både når det 
gælder projekter, der vedrører flere organisationer og når det gælder interne organisationsprojekter, hvor 
fokus er på at forbedre medlemmernes vilkår.   
 
Ansættelser  
 
November 2009 -  Chefkonsulent i xxxxxx 

 Projektleder – har været ansvarlig for flere interne projekter, hvor fokus har været optimering af 
vores ydelser, oprettelse af nye og videndeling om medlemmerne.  

 Telefonisk rådgivning af medlemmer vedr. stort set alle aspekter af deres arbejdsliv – lige fra 
sparring på jobsøgning til lønsparring, stresssamtale, rådgivning i forhold til ansættelsesvilkår og 
meget mere.  

 Er ansvarlig for en stor del af vores hjemmeside vedr. ansættelsesvilkår og jobsøgning.   
 Underviser og afholder workshops – I gennem de sidste tre år har jeg haft særligt fokus på at 

optimere vores rådgivning til jobsøgende medlemmer og har været med til at oprette nye ydelser.  
 Blogger og har pressekontakt. Jeg arbejder tæt sammen med vores presseafdeling i forhold til at 

levere cases og ekspertudtalelser til ekstern presse.  
 
Feb. 2008 – oktober 2009   Faglig konsulent i en xx Forening  

 Rådgivning af medlemmer, ansvarlig for varetagelse af sager vedr. fortolkning af overenskomster 
og aftaler samt lønforhandlinger. 

 Repræsentant for Maskinmestrenes Forening i Forhandlingskartellets sekretariatsudvalg, i FTF-K og 
KTO regi,  

 Repræsentant for Forhandlingskartellet i KTO’s bestyrelses sekretariatsudvalg og i FTF-K’s 
sekretariatsudvalg.  

 
Maj 2005 – jan. 2008 Konsulent i xx Forening  

 Forhandling af interne overenskomster og individuelle løntillæg, udarbejdelse af 
personalepolitikker, ansvarlig for udarbejdelse af lønstatistik for 180 ansatte.  

 Delprojektleder i forbindelse med sammenlægning af et antal lokale kredse.  
 Udarbejdelse af materiale, herunder notater og taler til politikere og forhandlingsledere fra de 

forskellige organisationer. 
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Feb. 2001- apr. 2005  Fuldmægtig i en Region, Forhandlingsafdelingen 
 Forberedelse og deltagelse i overenskomstforhandlingerne (OK-02 og OK-05) på bl.a skole-, 

gymnasie og sundhedsområdet, varetagelse af sager vedr. fortolkning af overenskomsterne samt 
lønforhandlinger.  

 Ansvarlig for forhandling af arbejdstidsaftalerne på specialskoleområdet, både i forbindelse med 
overenskomst-fornyelserne, og i forbindelse med indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler.  

 Forhandlingsleder for mindre teateroverenskomster 
 Deltagelse i overenskomstaftalte projekter, som bl.a. omhandlede tilrettelæggelse af arbejdstid 

 
 
Kurser og efteruddannelse  
 
2014 Leder uden ledelseansvar, Djøf – 6 dages efteruddannelse med fokus på kommunikation og ledelse  

2013-2014 intern kommunikationsuddannelse med fokus på lytning og spørgeteknik 

2013 Pædagogik og didaktik, Djøf (internt kommunikations kursus) 

2013 Kommunikation og gennemslagskraft, Djøf  

2012 Out of the box, Djøf  

2010 Funktionærret, Djøf  

2008 Kursus i virksomhedsoverdragelse, Djøf  

2008 Kursus i tjenestemandsret, Danmarks Forvaltningshøjskole  

2007 Projektledelse, DSR kursus med eksterne undervisere  

2006 Planlægning og styring af tests, DIEU  

2005 Diplomuddannelsen i Ledelse, HR modul  

2004-2005 Karriereudviklingskursus (førlederkursus),  

2004 Arbejdsret, internt kursus v. Bech-Bruun  

2001 Forhandlingsteknik, arbejdsgiverorienteret kursus (DR, KL, Kbh og Frb. kommuner)  

 
 
Uddannelse  
1993-2000 Cand. Scient. Adm., RUC – speciale om arbejdstidsdirektivets indflydelse på den danske model 
 
 
Fritidsinteresser  
Jeg løber en del – træner pt til ½ marathon – men ellers går tiden med hygge med familie og venner – gerne 
i forbindelse med forberedelse eller indtagelse af god mad. Om vinteren er det ski, der er på programmet  
 
 
Referencer  
Haves og oplyses gerne. 
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Erfaren forhandler og medlemsrådgiver med politisk tæft  
’Rette pille i rette mund’. Det er et slogan, der i den grad sætter fokus på farmakonomernes 
kernekompetencer. Jeg vil gerne yde mit bidrag til, at farmakonomerne også fremadrettet opnår de bedst 
mulige vilkår. Det er for mig ideelt, at jeg i en og samme stilling både kan arbejde for at forberede 
farmakonomernes vilkår gennem kollektive forhandlinger og samtidig have medlemskontakt og 
derigennem have fingeren på pulsen i forhold til at kende medlemmernes behov og ønsker. 
 
Forhandlingserfaring – velfunderet ud i den kollektive ansættelsesret  
Jeg har 10 års forhandlingserfaring - i den periode har jeg for både arbejdsgiver– og arbejdstagersiden 
deltaget i større overenskomstforhandlinger på folkeskole-, gymnasium og sygehusområdet. At have siddet 
på begge sider af forhandlingsbordet, har givet mig en unik indsigt og erfaring, som er til stor gavn både før 
og under forhandlingerne. Jeg har erfaring med at sidde i front i forhandlinger vedr. mindre 
overenskomstområder – og haft ansvar for individuelle forhandlinger. Jeg har således erfaring med et bredt 
spektrum af forhandlingstyper og situationer. Jeg kan navigere i forhold til de spilleregler, der følger i den 
konkrete kontekst. Jeg sætter en ære i at være fair og reel – og arbejder målrettet på at finde mål, som 
giver det bedste resultat for begge parter. Jeg er både tålmodig og vedholdende i såvel små som store 
forhandlinger.  
 
Stærk kommunikatør med gennemslagskraft 
Jeg har gennemslagskraft både når det gælder forhandlinger, oplæg for større forsamlinger og i funktionen 
som mødeleder – jeg er i min tilgang og kommunikation imødekommende og tydelig. Jeg har i dag ansvar 
for den ugentlige nyhedsmail, der sendes direkte til vores ledige medlemmer og til dimittender. Derover 
blogger jeg jævnligt om forskellige aspekter af højtuddannedes arbejdsliv. 
 
Gode rådgiverkompetencer – og dybdegående indsigt i den individuelle ansættelsesret 
Jeg har de seneste 5 år dagligt haft kontakt med medlemmer om alle aspekter af deres arbejdsliv – lige fra 
jobsøgning over rådgivning om løn og ansættelsesvilkår til karrieresparring. Derudover sparrer jeg ofte med 
tillidsrepræsentanter om varetagelse af deres hverv – både i forhold til arbejdsgiver og i forhold til kolleger. 
Jeg har veludviklede lytteevner og velfunderet spørgeteknik og jeg er klar i min kommunikation. 
 
Politisk tæft  
Jeg har med 14 års erfaring fra både arbejdstager- og lønmodtagerorganisationer udviklet solid politisk 
tæft, der gør mig i stand til at navigere i politiske organisationer og kontekster, hvor dagsordener og 
fokusområder hurtigt kan skifte. Jeg kan afkode og hurtigt sætte mig ind i, hvilken agenda, der er herskende 
i en organisation.  
 
Projekledelseserfaring   
Jeg har i mine forskellige ansættelser bl.a. fungeret som projektleder, og har et veludviklet projektledergen. 
Jeg kan med mit engagement og gode sociale kompetencer sørge for at skabe en god stemning og 
motivation i et team og samtidig påtage mig indpiskerrollen. Jeg har deltaget i større overenskomstaftalte 
projekter i KTO regi og i interne organisationsprojekter. Arbejdsformen varierer naturligvis, men jeg kan 
bl.a. pga. min politiske tæft, mine analytiske kompetencer, gode samarbejdsevner og gennemslagskraft 
levere kvalificeret input.  
 
Jeg har et talent for at motivere andre – derfor udpeges jeg ofte til tovholder, projektleder og indpisker. I 
mit privatliv har jeg tendens til at blive anfører for håndboldholdet, præfekt på kostskolen, 
bestyrelsesformand i vuggestue-, børnehave- og skolebestyrelser. Og senest er jeg igangsætter og træner 
for et meget lokalt kvinde floorball hold i Vangede. 
 
Med venlig hilsen  
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2.   CV og ansøgning til stilling som  
regnskabschef  
hos Dynatest Denmark A/S



Curriculum Vitae 
 
Navn:  Anne Andersen 
Adresse:  Andebyvej 64, 2860 Søborg 
Telefon:  XX XX XX XX 
E-mail adresse: xxxxxxxx@mail.tele.dk 
Født:  04 02 78 
Civil status:  Gift 
Ikke ryger 
 
 
Hvem er jeg: 
Jeg er ansvarsbevist, selvstændig og arbejdsom. Jeg engagerer mig meget i mit arbejde og kan 
lide at have travlt, blive fagligt udfordret samt at have mulighed for at udfordre eksisterende 
arbejdsgange/rutiner, således at deadlines altid overholdes. Endvidere er jeg en meget positiv 
teamplayer og samarbejdspartner. 
 
 
Uddannelse: 2007 Intern lederuddannelse hos Dako A/S 
 2006 Cand.merc.aud, enkeltfag, skatteret 

2003 HD i Regnskab og Økonomistyring på  
Handelshøjskolen i København 

2001 Juniorkursus IV hos FSR 
2001 HD. 1. del på Handelshøjskolen i København  

 2000 Juniorkursus III hos FSR 
2000 Elevuddannelsen på Roskilde Handelsskole 
1997 HHX på Handelsskolen i Nykøbing Falster 
1994 10. klasse på Nørre Ørslev Ungdomsskole  
1993 BH. – 9. klasse på Stubbekøbing skole 

 
Erhvervserfaring:  

2010 -  Teamleder i en forening A med ledelsesansvar for 4 medarbejder
  

 
En faglig interesseorganisation. Foreningen varetager også 
administrationen for mere end 60 videnskabelige 
selskaber/foreninger. 

 
 Ledelsesmæssigt ansvar for bogholderi (debitor, kreditor, løn 

og travel management) 
 Udarbejdelse af kvartalsregnskaber og årsrapporter 
 Udarbejdelse af årsrapporter for de lægevidenskabelige 

selskaber/foreninger 
 Udarbejdelse af månedsstatus til de forskellige bestyrelser 
 Udarbejdelse af ledelsesrapportering 
 Udarbejdelse af oplæg til budget samt beskrivelse af 

månedlige budgetafvigelser 
 Kontaktperson til revisor 
 Kontaktperson for bank 
 Deltagelse i SAP implementering  
 Vedligeholdelse af forretningsgangsbeskrivelser 
 Projektleder på strategiprojekter 

 
2009 - 2010 Finansiel Controller i forening A  
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En faglig interesseorganisation. Foreningen varetager også 
administrationen for mere end 60 videnskabelige 
selskaber/foreninger. 
 
 Udarbejdelse af kvartalsregnskaber og årsrapporter for 

foreningen 
 Udarbejdelse af årsrapporter for de videnskabelige 

selskaber/foreninger 
 Udarbejdelse af ledelsesrapportering 
 Udarbejdelse af oplæg til budget samt beskrivelse af 

månedlige budgetafvigelser 
 Udvikling af forretningsgangesbeskrivelser (dokumentation 

heraf) 
 

2007 - 2009 Teamleder i virksomhed b med ledelsesansvar for 5 medarbejder
  

 
Virksomhed b er en medicinalvirksomhed som producerer 
reagenser og systemer til kræftdiagnostik. Virksomhed b A/S 
har 20 datterselskaber på verdensplan. 

  
 Udarbejdelse af måneds- og kvartalsregnskaber for 3 

selskaber efter IAS/IFRS 
 Udarbejdelse af eksterne årsrapporter 
 Udarbejdelse af selvangivelser for de danske selskaber 
 Ansvarlig for bogholderi (debitorer, kreditorer og 

kassefunktion) 
 Ansvarlig for anlægskartotek 
 Udarbejdelse af ledelsesrapportering 
 Deltagelse i Due Dilligence (køb og salg) 
 Stedfortræder for Accounting Manager 
 Opbygning af Nordisk Shared Service Center i Danmark 
 Kontaktperson for revisorer i Danmark, Sverige og Norge 
 Vedligeholdelse og udvikling af forretningsgangesbeskrivelser  

 
2005 - 2007 Controller i Virksomhed b 

 
 Udarbejdelse af måneds- og kvartalsregnskaber efter 

IAS/IFRS 
 Udarbejdelse af eksterne årsrapporter 
 Udarbejdelse af selvangivelser for de danske selskaber 
 Ansvarlig for momsopgørelser og indberetninger 
 Ansvarlig for lønudarbejdelsen i 3 måneder pga. sygdom  

 
2001 - 2005 Revisorassistent i Virksomhed c 

 
Statsautoriseret revisionsselskab med 250 medarbejder. 
 
 Revision af selskaber og fonde 
 Regnskabsudarbejdelse for selskaber og fonde 
 Udarbejdelse af regnskaber og selvangivelser for 

selvstændige erhvervsdrivende  
 Diverse regnskabsmæssige opgaver for kunder 
 Bogføring  
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2000 - 2001 Revisorassistent i Virksomhed d  

 
Statsautoriseret revisionsselskab med 7 medarbejder. 
 
 Revision af selskaber og ejendomsselskaber 
 Regnskabsudarbejdelse for selskaber og ejendomsselskaber  
 Udarbejdelse af regnskaber og selvangivelser for 

selvstændige erhvervsdrivende  
 Diverse regnskabsmæssige opgaver for kunder 
 Bogføring  
 

1998 - 2000  Elev i Virksomhed e 
 
Mellemstort statsautoriseret revisionsselskab. 
 
 Arbejdsopgaver som løbende blev udviklet i løbet af 

elevperioden (bogføring, afstemninger, mindre regnskaber 
etc.) 

 
1992 - 1998   6 sæsoner i et sommerland  

   
  Salgsassistent i forskellige udsalgssteder 

 
 

Udlandsophold:  1997 – 1998  (fra august 1997 til maj 1998) USA som  
au-pair for en kvinde med angstneuroser 

 
 
 
 
IT kendskab: MS Office-pakken, især Excel 
 Oracle ERP system  
 SAP ERP system 
 Hyperion (HFM) 
 Navision 
  
 
Kurser: 2012  Positiv psykologi i ledelse (Confex) 
 2011  Business controlling (PWC) 
 2011  Financial controlling (PWC) 
 2007  Brush-up IAS/IFRA – 6 dages seminar (KPMG) 
 2006  Besvigelser og økonomisk kriminalitet (FSR) 

 
 

Fritidsinteresser: Svømning  
  Hjemlig hygge med min familie og venner 
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Anne Andersen 
Andebyvej 46  
 2860 Søborg 

Tlf. XX XX XX XX  
E-mail: mail@mail.tele.dk 

 
 
Dynatest Denmark A/S 
Naverland 32 
2600 Glostrup 
  

Ballerup, den 4. november 2013 
 
Hands-on Regnskabschef 
 
Jeg har med interesse læst jeres stillingsopslag på www.jobindex.dk. Det skyldes dels, at jeg kan opfylde de 
forventninger og opgaver I har til en kommende regnskabschef samt at det i annoncen signaleres, at der vil 
være god mulighed for faglig og personlig udvikling. 
 
Jeg er en erfaren og selvstændig kvinde på 35 år, der lægger stor vægt på at blive fagligt udfordret samt at 
have mulighed for at udfordre eksisterende arbejdsgange/rutiner, således at man altid er parat til 
forandringer. 
 
Efter i flere år at have arbejdet som teamleder i en stor regnskabsafdeling i en dansk 
produktionsvirksomhed, valgte jeg i 2009 at prøve kræfter med en politisk orienteret økonomiafdeling. Mine 
forventninger var, at jeg kunne få en større indsigt i den politiske beslutningsproces, mens jeg kunne bidrage 
med viden om økonomistyring, optimering og kvalitetssikring af budget og regnskabsprocesser. 
 
I lighed med mit tidligere arbejde står jeg i spidsen for en mindre regnskabsgruppe (4 (5) medarbejdere), der 
har ansvaret for de daglige regnskabsopgaver, interne økonomirapporteringer samt udarbejdelse af de 
eksterne årsrapporter.   
 
Derudover har jeg (selv) løbende en række mere specialiserede regnskabs- og økonomistyringsopgaver, 
herunder udarbejdelse af virksomhedens selvangivelse, månedlig rapportering samt forskellige ad hoc 
analyser til ledelsen/bestyrelsen. 
 
I det daglige sætter jeg pris på et kammeratligt og uformelt arbejdsmiljø, hvor man føler et ansvar og tør 
udfordre eksisterende praksis. Det skyldes ikke mindst, at det understøtter innovative processer, der løbende 
kan frigøre ressourcer og derigennem sikre, at regnskabs- og økonomistyringsmålsætninger stadig bevarer 
deres aktualitet, dybde og præcision. 
 
Min tilgang til arbejdet bærer generelt præg af, at jeg har været 7 år i revisionsbranchen og 4 år i en 
kapitalfundsejet virksomhed, hvor målrettet planlægning, overblik og ikke mindst løbende udvikling af smarte 
kontrolfunktioner o.l. er væsentligt for at kunne indfri ledelsens/kundernes forventning om et rettidigt og altid 
præcist beslutningsgrundlag. 
  
Min mere teoretiske uddannelse afspejler arbejdsmæssige behov og egne ønsker om at kunne integrere 
teori og praktik i det daglige arbejde. I forbindelse med min tid i revisionsbranchen tog jeg således en HD i 
Regnskab (HD(R)) og med overdragelse af ansvaret for min tidligere arbejdsgivers selvangivelse tog jeg 
cand.merc.aud faget ”skatteret”. 
 
Da mine kompetencer og personlige prioriteringer harmonerer med jeres stillingsannonce, søger jeg hermed 
stillingen som regnskabschef. 
 
CV mv. er vedlagt.   
 
Jeg glæder mig til at høre fra jer og håber på fuld diskretion, da jeg fortsat er i uopsagt stilling.  
  
Med venlig hilsen 
 
 
Anne Andersen 
 

Det indskærpes, at fremlagte materiale ikke er til videre fordeling eller offentliggørelse.
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  CV OG KOMPETENCEPROFIL    

 
 
KOMPETENCEOVERSIGT   

 
Projektledelse – implementering af Region Sjællands første internationale skole, opstart af 
virksomheden Sprogakademiet ApS, fundraisning af Region Sjælland midler til 
markedsanalyse gennemført af Epinion 

 
Forandringsledelse – fusion mellem to afdelinger, implementering af arbejdstidsregler, 
gennemførelse af ny afdelingsstruktur 

 
Personaleledelse – i både privat og statslig regi/ administrativt og akademisk personale 
herunder internationale medarbejdere. MUS, TUS, rekruttering, den vanskelige samtale, 
kompetenceudvikling, opsigelse af medarbejdere, personalejuridske anliggender 

 
Kommunikation og kulturforståelse – planlægning af kommunikationsstrategier og planer, 
undervisning for medarbejdere i kulturforståelse og modtagerrettet kommunikation. 
Ansvarlig for hjemmesideudvikling på Skt. Josefs Skole, udsendelse af nyhedsbrev, intern 
orientering samt strategisk kommunikation til det politiske niveau i kommunen. 

 
Undervisning – alt fra voksenundervisning til ungdomsskole og grundskoleniveau i egne fag 
såvel som danskfaglige og almensproglige discipliner. Planlægning, gennemførelse og 
evaluering af undervisning. Udarbejdelse af 9. klassesmateriale i fransk for forlaget Alinea 
som medforfatter på bogen formidable samt udarbejdelse af onlineprøver i fransk også for 
Alinea 

 
Personaleadministration – arbejdstidsopgørelse- og beskrivelse, kontrakter, 
statsforvaltningsanliggender, undervsiningsplanlægning, skemaplanlægning, vikardækning 

 
Administration og økonomi – budgettering, opfølgning på budgetter, kursusadministration, 
sagsopretning i databaser, ordrebehandling og fakturering, administration efter Loven for 
Frie Grundskoler 

 
 
 
ERHVERVSERFARING   
Marts 2011 - 

 
Head of International Department,  School A,  

 
Dagligt personale- og afdelingsansvar, pædagogisk ledelse af hele afdelingen, gennemførelse 
af MUS og TUS og ansvar for mine medarbejderes kompetenceudvikling. Personaleledelse 
for 16 medarbejdere. Gennemførelse af afdelingsmøder og formand for det internationale 
udvalg på skolen. Deltagelse i strategiudvalg og bestyrelsesmøder. Tæt samarbejde med TR 
angående rekrutteringer og forhandlinger samt løn. 
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Rekruttering af undervisere, lønforhandling i forhandlingsudvalget, implementering af nye 
arbejdstidsregler, fagfordelingsansvarlig i min afdeling, skemaansvarlig i min afdeling, 
ansvarlig for relevant og nødvendig input til administration og lønbogholderi i forhold til min 
afdeling. 

 
Markedsføring af afdelingen, ansvarlig for rekruttering af elever, tæt samarbejde med 
strategiske eksterne parter. 

 
Medledelse i ledelsesteamet i forhold til den overordnede strategiske ledelse af skolen. 
Ansvarlig for den strategisk kommunikation til Roskilde Kommune udmøntet i en folder og en 
ny hjemmeside på Roskilde Kommunes hjemmeside angående tilbud til newcomers. 

 
Resultater af særlig interesse for jer: 

 
Forberedelse af international skole-projekt  – ansvarlig for udarbejdelse af 
beslutningsgrundlaget til bestyrelsen. 

 
Certificering af skolen under Cambridge University International Examinations og 
dispensation fra UVM  - opnået på 3 mdr. 

 
Fundraisning af 200.000,-DKK fra Region Sjælland til vores markedsundersøgelse hos 
Epinion. 

 
Skabelse af et skoletilbud med 6 klasser til august 2014. 

Rekruttering af 9 internationale universitetsuddannede lærere. 

Udvikling af ny MUS-skabelon og udvikling af ny rekrutteringsprocedure. 

Oprettelse af vores Parent-Teacher Association. 

Alle elever, der indtil nu har gennemført Checkpoint test hos Cambridge University, har ligget 
på middel eller over i fagene matematik, engelsk og kombineret biologi, fysik og kemi. 

 
 
 

September 2005-2011 
 

Direktør, hos et sprogakademi 
 

Skabelse af konsulentvirksomhed med kunder som Danske Kreds, Rockwool 
International og flere kommuner. Rekruttering af akademikere med kompetencer i 
sprog og kultur, udvikling af en partnerstruktur, udvikling af nye uddannelser og 
kompetenceudviklingstilbud til offentlige og private institutioner. Stor personlig 
opgaveportefølje med nøglepersoner som bl.a. Rockwool Internationals CFO Gilles 
Maria. Personaleledelse for 10 medarbejdere. 
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December 2003-2004 
 

Vikariat som Personlig Assistent for Direktøren på FAC-projektet, A.P. Møller 
Maersk 

 

HR-kontakt person for 150 medarbejdere, personlig assistent for projektets direktør, Hanne 
B. Sørensen, med instruktionsansvar for 2 medarbejdere. Hanne B. Sørensen ønskede at 
fastansætte mig, men jeg afslog, da jeg ville ud at arbejde med undervisning og uddannelse. 

 
Januar 2003 

 
Udstationeret lærer under EU-programmet Comenius 1, Istituto di instruzione superiore di 
Bisuschio 

 
Undervisning af elever på niveau svarende til StX og HtX. 

 
2000-2002  

 
Underviser, FOF Roskilde og Tårnby samt Roskilde Ungdomsskole 
 
Undervisning i fransk og italiensk i 2 sæsoner fra september til juni 

 
UDDANNELSE   
2013 – 2014   Diplom i ledelse,  University College Sjælland, Campus Roskilde 

 

Afgangsprojekt: Ledelse af pædagogisk udvikling og organisatorisk læring og samarbejde 
 

1996 - 2002 Cand. mag. i fransk og italiensk, Københavns Universitet 
 

1994 - 1996 Forstudie i fransk, Université Catholique de Lyon 
 

Enkeltfag i psykologi og samfundsfag, VUC Frederiksberg 
 
 
 
KURSER OG KOMPETENCEUDVIKLING   

Nye arbejdstidsregler og skolereformen, Danmarks Privatskoleforening 
 

John Hattie/James Nottingham konference, Dafolo 

Improving learning, Danish International Schools’ Network 

Talent Development, Maersk Mc-Kinney i Sorø 

Positiv psykologi, Probana 
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NETVÆRK   
2012 - 

 
Rotary, Roskilde 

 
Med i udvalget for udvekslingsstuderende 

 
 
 
 
SPROGLIGE KOMPETENCER 

 
Dansk – modersmål 

 

Fransk – kandidatniveau - Hovedfag 

Italiensk – kandidatniveau - Gymnasiesidefag 
 

Engelsk – nuværende arbejdssprog 
 
 
 
 
REFERENCER 

 
Her har kandidaten listet 4 reference personer med navne og kontaktinformationer. De fire 
referencepersoner er blandet tidligere ledere, kollegaer og medarbejdere. 

 
 
PRIVATPERSONEN   

 
Jeg er 38 år og jeg er gift med min mand , der er kræftforsker ved RUC. Vi har to børn, hvor 
den ældste er født i 2004 og den yngste er født i 2008. Jeg har været bosiddende i både 
Frankrig og Italien i samlet set 1½ år. Jeg har også rejst rundt i Sydøst Asien i en kortere 
periode. I min fritid er jeg glad for at dyrke sport, og jeg er tidligere instruktør i aerobics. Jeg 
er en entusiastisk skiløber, der ynder at tage på ski med familien. 
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Ny dynamisk uddannelsesleder for xxxxx Gymnasium 

 
 
 

Ledelsestilgang og en aktiv kollega i jeres ledelsesteam på xxxxxx  Gymnasium 
 

Som uddannelsesleder for Xxxxxx Gymnasium vil jeg se den pædagogiske ledelse som en afgørende del af 
jobbet og for min ledelsessucces hos jer. Jeg ser mig selv som en aktiv del af gennemførelsesvejledningen 
sammen med studievejledere og undervisere omkring klassen, og jeg ser det som mit ansvar at give sparring 
og deltage aktivt i løsninger i tilfælde, hvor elever eller klasser har det svært trivselsmæssigt eller fagligt. Min 
ledelsesmæssige tyngde i forhold til jeres medarbejdere, ser jeg blandt andet i, at jeg i dag er leder for 16 
akademikere, jeg har en akademisk baggrund selv og kan relatere mig til medarbejderne og så er jeg ikke 
sådan at vælte omkuld. 

 
Som ledelseskollega ynder jeg at gå professionelt til opgaven med at udforme strategier på organisationens 
vegne i fællesskab med ledelsesteamet. Jeg er analytisk og strategisk anlagt, og jeg bruger meget tid på at 
reflektere over ledelsesudfordringer og over, hvordan man som organisation kan udvikle sig til at være et 
anerkendt pædagogisk pejlemærke for andre i uddannelsesverdenen og for sine interessenter. Jeg ynder at 
udfordre organisationen og mine kolleger – selvfølgelig med respekt for traditioner og værdier. Jeg trives 
også selv med at blive udfordret både oppefra, nedefra og på tværs. Ligeledes ynder jeg at videreuddanne 
mig, og jeg har senest færdiggjort en diplom i ledelse, og jeg er åben over for yderligere videreuddannelse i 
jeres regi – både i pædagogikum og i ledelse. 

 
Hvorfor skal I vælge mig? 

 
Jeg er uddannet cand. mag., og jeg har i hele min karriere arbejdet med undervisning og læring, 
kompetenceudvikling og personaleledelse. Jeg har siden 2000 undervist, udgivet undervisningsmaterialer og 
bedrevet ledelse i uddannelsessektoren, hvor jeg har min rette hylde. Jeg har siden, jeg blev dimittend haft 
et ønske om at arbejde i gymnasiesektoren, og når Xxxxxx Gymnasium søger en uddannelsesleder, hvor jeg 
oven i købet føler jeg kender lidt til kulturen via vores igangværende samarbejde, så er jeg sikker på, at mit 
engagement i forhold til undervisning og uddannelsesledelse kan komme jer til gavn og jobbet kan udfordre 
mig i min karriere. 

 
HR via kommunikation 

 
HR er for mig kommunikation. Det handler om at skabe relationer via kommunikation, så der opbygges tillid, 
hvilket får medarbejderne til at trives og udvikle sig. Jeg gennemfører MUS-samtaler ud fra en anerkendende 
tilgang, og jeg motiverer løbende til medarbejdernes udvikling som undervisere og reflekterende praktikere 
ved selv at holde mig opdateret på den seneste forskning inden for læringsledelse. Når jeg bedriver HR, så er 
det alt lige fra udarbejdelse af en medarbejderhåndbog, rekruttering og gennemførelse af den vanskelige 
samtale – herunder omsorgssamtaler, som jeg tager mig af. Jeg trives med at være den, man kommer til, hvis 
der er behov for at vende svære eller udfordrende ting ved jobbet eller i forbindelse med private forhold – 
også  selvom  det  er  medarbejdere  jeg  ikke  har  direkte  personaleledelse  over.  Resultaterne med 
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medarbejdertrivsel og medarbejderudvikling skal gerne høstes i forhold til elevernes læring og sociale trivsel. 
Derfor ser jeg APV’en som det værktøj, der blandt andet kan afsløre om HR-tiltagene har virket. 

 
Økonomisk og administrativ sans 

 
I min nuværende stilling er jeg ansvarlig for input til budget og opfyldelse af lovgivningen på de frie 
grundskoler i forhold til min afdeling. Jeg sikrer mig jævnlig budgetopfølgning, så jeg kan følge de konti, der 
har stor driftmæssig betydning. Indsigt i lovgivningen og jævnlig kontakt med UVM er helt afgørende for mig, 
da lovgivningen altid er styringsværktøj i forbindelse med mine ledelsesdispositioner. Jeg tør derfor godt 
kalde mig selv for en dynamisk og engageret pædagogisk uddannelsesleder med økonomisk og administrativ 
sans, hvilket også er det, jeg gerne vil tilbyde Xxxxxx Gymnasium. 

 
Hvis jeg har vakt jeres interesse 

 
Så lover jeg, I får en kollega, leder og person, der brænder for elevers uddannelse og vil bidrage positivt til 
skolen med godt humør og en uhøjtidelig omgangstone. Jeg vil kunne indtræde i stillingen pr. 1. august 2014. 

 
Jeg glæder mig til at uddybe ovenstående yderligere til et møde og høre mere om jer og jeres 
organisation. 

 
Med venlig hilsen 
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Resumé 

Jeg har igennem min chefstilling de sidste 9 år opnået stor forretnings- og organisationsforståelse indenfor 
musikbranchen. Jeg har arbejdet med økonomi, strategi, administration, personaleledelse, formidling af 
viden til interne og eksterne interessenter og skabelse af højt serviceniveau i forhold til medlemmer. 

Mine faglige spidskompetencer er bl.a. ledelse, administration og implementering/operationalisering af 
strategier, udvikling af servicefunktion, samarbejde og formidling. Personligt er jeg rigtig dygtig til at skabe 
netværk og relationer både internt og eksternt. Mine kolleger siger bl.a. om mig, at jeg er ambitiøs, 
resultatorienteret, engageret, empatisk, ordentlig, tillidsvækkende og serviceminded. 

Jeg trives med udfordringer og ansvar i jobbet og en tillidsfuld samarbejdsform med åben og ærlig dialog og 
humoristisk omgangsform. Jeg arbejder struktureret og analytisk og kan lide at have mange bolde i luften. 

Erhvervserfaring 

01.06.2011 - 31.08.2013   organisation a, Medlemschef, 
Medlemsafdeling  
Ansvar 

 Ledelsesansvar for 9 personer, budgettering, økonomistyring, ansættelse og afvikling af personale, 
konflikthåndtering, forandringsledelse og performance management, personaleudvikling, udvikling 
og vedligeholdelse af kulturen i afdelingen. 

 Udarbejdelse, operationalisering og implementering af strategier for medlemsområdet i. 
 Procesoptimering af bl.a. sagsbehandling bl.a. ved hjælp af it-værktøjer. 
 Udvikling af et miljø, hvor rådgivning og service i topklasse til organisation a’s medlemmer er i 

højsædet. 
 Sagsbehandling på specialistniveau. 
 Kommunikation og formidling i skrift og tale i form af oplæg, foredrag, artikler, rapporter o.s.v. 
 Systemejer og styregruppedeltager på IT-udviklingsprojekter. Projektleder på større og mindre 

projekter i relation til afdelingens arbejdsopgaver. 
 
Udvalgte resultater 

 Opnået stor forretnings- og organisationsforståelse. 
 Udviklet og implementeret nyt medlemsdatabasesystem og nyt online selvbetjeningsmodul på 

styregrupppe- og systemejerniveau med væsentlige besparelser i tidsforbrug og porto. 
 Implementeret en ny strategi, der bl.a. bestod af opbygning af en kursusforretning i forhold til 

organisation a’s medlemmer, hvor vi i år ét har haft 600 medlemmer igennem kurser og andre 
aktiviteter. 

 Opbygget servicefunktion over for organisation a’s medlemmer med højt aktivitetsniveau og 
gennemført resultatmålinger med en målt medlemstilfredshed over en årrække på 94-96 %. 

 Har ledet afdeling igennem en stor forandringsproces med positiv feedback i trivselsundersøgelse. 
 Har bl.a. indgået i projekt med DR med det formål at videreudvikle børnenes MGP. Konceptet har 

nu kørt i tre år med stor tilfredshed fra alle involverede interessenter. 
 Har altid fået gode evalueringer på min ledelse i trivselsundersøgelser og 360 graders evalueringer. 
 Har holdt talrige oplæg  om fagrelevante emner f.eks. om markedsføring på nettet. 

Navn: Xxxx xxxxxxx 
Adresse: Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 
Telefon: Xx xx xx xx 
Email: xxxxxx@xxxx.dk 
Linkedin http://www.linkedin.com/in/xxxxxxxxx 
Født: xx. xxxxx 19xx 
Nationalitet: Dansk 
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 Skabt stort netværk. 
 Har som et led i vores medlemsservice stået for bogudgivelsen "Music Cookbook - En kreativ 

manual til den digitale musikbranche" af Maiken Ingvordsen. 
 
01.08.2004 - 31.05.2011  organisation a, Afdelingsleder, Medlemsinformation 
Ansvar 

 Ledelsesansvar for 7 personer, budgettering, økonomistyring, ansættelse og afvikling af personale, 
personaleudvikling f.eks. i form af MUS, udvikling og vedligeholdelse af kulturen i afdelingen. 

 Udarbejdelse af diverse indstillinger og politikker til organisation a’s bestyrelse og topledelse. 
 Sidder i HR udvalget og SU fra ledelsessiden. 

 
Udvalgte resultater 

 Udviklet og implementeret forskellige medlemsaktiviteter f.eks. paneldebat "Hvordan kommer jeg 
ud med min musik?". 

 Udarbejdet talrige notater, som dannede udgangspunkt for bestyrelsens beslutninger om f.eks. 
støtte af konkrete projekter. 

 Deltagelse i diverse personalepolitiske udvalg, hvor jeg bl.a. har været med til at udarbejde 
trivselsundersøgelser og oplæg til personalepolitik og ledelsesgrundlag. 

 
01.12.2002 - 31.07.2004   organisation a, Sagsbehandler, Medlems- og værkregistreringsafdeling 
og Medlemsinformation  
Ansvar 

 Servicering af organisation a’s medlemmer pr. mail, telefon og personlig henvendelse. 
 Kommunikere og videreformidle viden og information til organisations a’s medlemmer. 
 Brug af databaser. 
 Sagsbehandling. 

 
Udvalgte resultater 

 Opbygget stor organisatorisk forståelse og viden om forretningsområdet, hvilket førte til, at jeg 
hurtigt blev tilbudt en lederstilling. 

 Erhvervet stor viden om optimering af service. 
 Lært at systematisere viden og bruge den i min sagsbehandling. 
 Opnået stor viden om brug af databaser og lært, at ihærdig og kreativ search giver gode resultater. 

  
01.05.2002 - 30.09.2002   Virksomhed b, Projektleder 

 Tilrettelæggelse af kurser i projektledelse og undervisning i bl.a. projektledelse, konceptudvikling 
og jobsøgning. 

 Licitering af kursister. 
 Kontakt til virksomheder med henblik på praktikpladser. 
 Indledende samtaler med kandidater til jobformidling. 
 Udarbejdelse af rapporter og evalueringer på dansk og engelsk. 

 
01.08.2001 - 30.09.2001 En Skole, i en Kommune  
Fransk- og engelsklærer 
 
Referencer 
 
Jeg har en aftale med to tidligere chefer, som kan give supplerende oplysninger om mig efter aftale. 
 
Uddannelse 
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2007 - 2010 HD Organisation, Syddansk Universitet, Slagelse: 
 Hovedopgave med titlen "God ledelse i Koda" 

 
2002 - 2007 Akademimerkonom i økonomi- og ressourcestyring, Niels Brock, København: 

 Afgangsprojekt med titlen ”Undersøgelse af om det vil være en fordel for Koda at 
indføre Balanced Scorecard” 
 

1991 - 2000 Kandidat i musikvidenskab og fransk, Københavns Universitet. Herunder 
erasmusstuderende ved Musikvidenskabeligt Institut på Sorbonne, Paris IV (1994-95). 

 
Efteruddannelse / kurser 
 
Jeg har de sidste 12 år efteruddannet mig med følgende kurser: Internt ledelsesudviklingsforløb om bl.a. 
forandringsledelse og præstationsledelse / Lederudvikling og teamudvikling i Koda / Roller i en gruppe / 
Lederens psykologi / Lederen som coach / Grundlæggende ledelse / Fremtidens projektleder. 
 
IT 
 

 Microsoft Office: Rutineret bruger af Officepakken.  
 Dynamics NAV: Bruger af som økonomisystem, kundesystem og personaleadministration. 
 Databaser: Meget rutineret bruger af store databaser. 

 
Sprog 
 

 Dansk: Jeg er velformuleret i skrift og tale 
 Engelsk og fransk: Behersker jeg i skrift og tale på forhandlingsniveau 
 Svensk og norsk: Forstår jeg på forhandlingsniveau i skrift og tale. 
 Tysk: Kan jeg læse, tale og forstå til husbehov. 

 
Personligt 
 
Jeg er gift. Min kone arbejder med HR og Jura på Det Kgl. Teater. Vi har ingen børn. I min fritid synger jeg i 
kor. Vi går gerne til koncerter, opera og museer, når lejligheden byder sig. Jeg er glad for at dyrke sport, 
hvor jeg dyrker løbeture i naturen, styrketræning og yoga. 

Jeg har altid gang i en bog og læser gerne nordiske kriminalromaner, danske nulevende forfattere som 
Christian Jungersen og Jens Christian Grøndahl. Min yndlingsforfatter er Karen Blixen. Kogebøgerne fylder 
også godt op på reolerne, og det er primært mig, der laver mad hjemme. 

Jeg sætter stor pris på at rejse, det fortrukne rejsemål er Frankrig p.g.a. min store interesse for fransk sprog 
og kultur. 

Det indskærpes, at fremlagte materiale ikke er til videre fordeling eller offentliggørelse.
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Kvalitetsbevidst og stærk administrator med gode lederegenskaber og stor viden om musik 
 
Jeg er en stærk administrativ leder med 10 års erfaring fra musikbranchen. Jeg har en stor viden om klassisk 
musik fra min uddannelse som cand.mag. i musikvidenskab og fransk kombineret med dokumenterede 
stærke ledelses og administrative kompetencer, som jeg har underbygget med en HD i organisation og 
ledelse og en akademimerkonom i økonomi- og ressourcestyring. Jeg drømmer om en stilling, hvor jeg kan 
bruge min store viden om musik og musikbranchen og mine stærke administrative og ledelsesmæssige 
kompetencer, hvilket jobbet som administrativ chef hos xxxx xxxxx til fulde opfylder. Jeg er også blevet 
bekræftet i, at stillingen og virksomheden er spændende og udfordrende efter behagelig telefonsamtale 
med Søren Villadsen, hvorfor jeg søger stillingen jf. opslag på www.stepstone.dk. 
 
I får bl.a.: 

 En leder, der forstår betydningen af god kundeservice og kundepleje med ni års erfaring fra leder af 
medlemsservice afdeling hos xxxx. 

 En administrator, der har forståelse for tal og regnskab og er vant til at bruge det i forbindelse med 
budget- og økonomistyring. 

 En udadvendt person, der trives med mange kontakter i nationale og internationale 
sammenhænge. 

 En chef, der forstå at føre traditionen videre og samtidig videreudvikle i respekt for traditionen. 
 
Jeg har gennem uddannelse, erfaringer og resultater opnået centrale kvalifikationer til at bestride jobbet: 

 Min uddannelsesmæssige baggrund inden for administration, ledelse og musik har givet mig en stor 
viden om ledelse og administration, som jeg kan bringe i spil i musikbranchen med min 
musikfaglighed. 

 Jeg har stærke ledelsesmæssige erfaringer, og jeg har altid fået god feedback på min ledelse 
gennem MUS, trivselsmålinger og 360 graders analyser. 

 Jeg er vant til at deltage i markedsføringsaktiviteter, hvor jeg bl.a. har været med til at udarbejde 
diverse foldere, online materiale og markedsføring af xxxxs kursusforretning, som jeg også selv var 
med til at udvikle. 

 Jeg er en udpræget firmaets mand, der er vant til at repræsentere firmaet i mange sammenhænge 
f.eks. på messer, festivaler og som oplægsholder til diverse seminarer. 

 
Jeg kan bliver en succes i stillingen, som administrativ chef hos xxxx xxxxx, fordi: 

 Jeg har igennem mine 10 år i musikbranchen fået et stort netværk blandt skabende og udøvende 
musikere og musikbranchen generelt. 

 Jeg er en udpræget holdspiller, men mestrer også det lange seje træk alene for at opnå resultater. 
 Jeg er en empatisk person med stor personlig gennemslagskraft, der er dygtig til at opbygge gode 

relationer til interne og eksterne samarbejdspartnere. 
 Jeg behersker engelsk og fransk i skrift og tale på forhandlingsniveau. 

 
Jeg ser frem til at uddybe ovenstående ved en samtale. 
 
Med venlig hilsen 
 
Xxxx xxxxxx 

Det indskærpes, at fremlagte materiale ikke er til videre fordeling eller offentliggørelse.
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5.  CV og ansøgning til stilling som  
projektleder  
hos Red Barnet



 

Red Barnet søger projektleder for landsindsamling 
 

Vil du stå i spidsen for Red Barnets vigtigste kampagne og fundraisingaktivitet hvert år? Og vil du 
have ansvaret for rekruttering af frivillige, udarbejdelse af kampagne og koordinering af 10.000 
frivilliges arbejdskraft? Så er det dig, vi søger. 
 
Opgaven som projektleder for Red Barnets landsindsamling er hårdt arbejde, men det er sjovt! 
Vores nuværende projektleder har fået nye udfordringer i Red Barnet, så vi søger en idérig, 
dynamisk og meget struktureret projektleder til at lede og videreudvikle Red Barnets 
landsindsamling, der foregår den første søndag i september hvert år.  
 
Opgaver 
Dit primære ansvars- og arbejdsområde er at rekruttere og servicere frivillige koordinatorer og 
indsamlere, som gør et kæmpe arbejde lokalt og får indsamlingen til at glide. Endvidere skal du 
hele tiden have nye ideer til, hvordan vi hvert år skaffer flere indsamlere end året før.  
 
Med afsæt i vores strategi, er du ansvarlig for udvikling og eksekvering af landsindsamlingen. 
Dine opgaver vil være at:  

• Varetage selvstændig opgaveløsning og ledelse af vores årlige landsindsamling, herunder i 
samarbejde med eksterne og interne kræfter at skabe en engagerende kampagne, som 
skaffer minimum 10.000 frivillige indsamlere 

• Sikre lokal begejstring blandt frivillige koordinatorer som er krumtappen i den årlige 
indsamling 

• Sikre, at logistikken i kampagnen forløber planmæssigt, så alle koordinatorer har de 
materialer, de skal bruge på indsamlingsdagen 

• Initiere, opdyrke og udvikle partnerskaber til gavn for indsamlingen 
• Sikre rapportering på indsamlingen 
• have budgetansvar for en indsamling med et tocifret millionbeløb som mål 
• Udvikle analyser og oplæg på området 
• Bidrage til udviklingen og implementeringen af nye idéer på fundraisingområdet generelt 
• Være åben over for andre projekter i fundraisingsektionen. 

 
Dine kvalifikationer  
For at kunne komme i betragtning til stillingen, er det et absolut krav, at du har praktisk og 
konkret erfaring med marketing, professionel fundraising, projektledelse eller events. Du ved, 
hvad der skal til, for at få et projekt til at lykkes og mestrer alle dele fra initiering og udvikling til 
implementering, opfølgning og analyse. Du er resultatorienteret og kan tænke kommercielt. Du 
har erfaring med at tænke og implementere projekter med solide afkastgrader. Du er god til at få 
idéer og bidrager til både egne og andres projekter med din iderighed.  
 
Du har et stort professionelt netværk og ser dig selv som både en samarbejdspartner og sælger i 

December 2012 

Det indskærpes, at fremlagte materiale ikke er til videre fordeling eller offentliggørelse.
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forhold til dine professionelle relationer. Du har erfaring med og er god til at til at engagere folk, 
ikke mindst vores fantastiske frivillige ildsjæle, og få dem til at arbejde for og med dig.  
 
Du er god til at kommunikere og formidle, både mundtlig og skriftlig. Du kan lide at have travlt, 
og du arbejder systematisk og bruger tal og systemer til at optimere dine aktiviteter og 
kampagner. 
 
Du har højst sandsynligt en akademisk baggrund, men din teoretiske baggrund er ikke 
altafgørende. Du skal kunne lide at arbejde selvstændigt, men samtidig er du en teamplayer, der 
både kan begejstre og motivere dine kollegaer, frivillige og samarbejdspartnere. 

Vi tilbyder 
Du bliver ansat i Red Barnets fundraisingsektion, hvor vi arbejder med at skaffe økonomisk 
støtte til vores arbejde for børn i Danmark og resten af verden. Vi har store ambitioner med 
vores arbejde, og vi samler penge ind fra både privatpersoner, virksomheder og fonde, og 
herudover gennemfører vi række kampagner, ikke mindst vores årlige landsindsamling. Sektionen 
er en del af Red Barnets kommunikations- og fundraisingafdeling, hvor du får omkring 30 
engagerede kolleger, der brænder for arbejdet for udsatte børn og for de faglige udfordringer 
inden for fundraising, indsamling, kampagner, presse- og kommunikationsarbejde og mere.  

Vilkår for ansættelse  
Stillingen er en fast stilling med start 1. februar eller snarest derefter. Den ugentlige arbejdstid er 
37 timer. Løn- og ansættelsesforhold ifølge gældende overenskomst mellem Red Barnet, AC-
organisationerne og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund.  

Har du mulighed for at blive ansat i løntilskud eller i akutjob, må dette gerne anføres i 
ansøgningen. 

Ansøgning 
En kort ansøgning (max. en A4 side) samt cv sendes til Red Barnet via dette online link: 
http://delta.hr-
manager.net/ApplicationInit.aspx?ProjectId=128507&DepartmentId=9256&SkipAdverti
sement=true 

 Eventuelle spørgsmål rettes til kommunikations og fundraisingchef Morten Kjær Pedersen på tlf. 
35 36 55 55 eller mobil 24 94 84 94.  

Ansøgningsfrist er fredag d. 11. januar 2013 kl. 10. Ansættelsessamtaler forventes i uge 3-4. 

Red Barnet er en del af den verdensomspændende organisation Save the Children - et netværk af 29 medlemsorganisationer, 
som arbejder i flere end 120 lande. Red Barnet kæmper for børns rettigheder og giver akut og langsigtet hjælp til udsatte børn 
i Danmark og resten af verden. 

Red Barnet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede at søge stillingen – uanset 
etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. 

Det indskærpes, at fremlagte materiale ikke er til videre fordeling eller offentliggørelse.
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CV 
 

Navn: xxxxx xxxxxx 

Privat adresse: xxxxxxxxx xx 

 Xxxx xxxxxxx 

Mobil: xx xx xx xx 

Mail privat: xxxx@xxxxxxxx.dk  

Civilstand:  Gift med min kone siden 2005 og dermed heldig bonusfar for hendes 2 
dejlige børn.  Mine kone er områdechef i en virksomhed.  

Alder: 50 år – født 4. august 1962 
 

Erhvervserfaring: 

Mar. 10 – ? Salgschef i et rengøringsselskab  

 Virksomheden ønskede at styrke salgsindsatsen yderligere og 
genansatte mig. Mit ansvar er salg af Facility management løsninger til 
større virksomheder, mersalg til eksisterende kundeportefølje, 
projektarbejde, udvikling og kontinuerlig brug af CRM samt udvikling og 
igangsætning af forskellige salgsfremmende og loyalitetsskabende 
kampagner. 

I løbet af denne seneste ansættelse har jeg skaffe 58 nye kunder heraf 3 
af selskabets top 5 kunder. 

  

Mar. 08 – mar. 10 Turistdirektør i et Turistråd 

Udover den generelle ledelse og driften af 3 forskellige havde jeg 
ansvaret for at udarbejde en ny, fælles turismestrategi og styrke 
områdets tiltrækningskraft fra at være 3 til nu 1 destination. Jeg var 
med til skabe rammerne om og fastholde de eksisterende 
oplevelsestilbud og udvikle nye i området. Det var med en meget 
kommerciel tilgang til opgaven, at jeg gik i gang. Fundraising-aktiviteter 
for at tilføre midler til nye events, tiltag og markedsføringsaktiviteter 
var en del af hverdagen. 

Jeg var ansvarlig for udviklingen af en ny fælles hjemmeside 
www.visitsydvestsjaelland.dk, og idémanden bag vore nye fælles 
magasiner med bl.a. kendisser som markedsførings-krog, 
præsentationsfilm for VisitSydvestsjælland og nogle af de første 
podwalks i Danmark. 

Det indskærpes, at fremlagte materiale ikke er til videre fordeling eller offentliggørelse.
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Sammen med turistrådet fungerede jeg som krumtappen og 
netværksmægleren i samarbejdet med områdets turismeaktører, 
erhvervslivet generelt, kommunen og andre interessenter i udviklingen 
og markedsføringen af destinationen.  

Jeg valgte selv at opsige min stilling, da min tålmodighed ikke rakte til 
kommunens manglende politiske vilje og kommercielle indstilling til at 
udvikle rammerne omkring turismeindsatsen. (af samme årsag valgte 
formanden for rådet at gå af i protest samtidig) 

 

Okt. 06 – okt. 07 Direktør for et bank samarbejde 

 I september måned 2006 blev jeg kontaktet via mit netværk og tilbudt 
stillingen som direktør i en branches markedsføringssamarbejde. I 
samarbejde med bl.a. eksterne reklame- og mediebureauer var vi 
dynamoen i og omkring udviklingen af markedsføringskoncepter, -
strategier og -kampagner samt erfaringsudveksling for 23 virksomheder 
fordelt over hele landet. Regnskabet for 2006/2007 blev det første 
positive resultat i 6 år med et plus på 1.5 mio. på bundlinjen. 

 Da vi efter generalforsamlingen i 2007 blev reduceret betydeligt, 
ønskede jeg at komme videre i min karriere.  

 

Jan. 05 – sept. 06 Salgsdirektør i et rengøringsselskab, Roskilde 

Jeg søgte og fik jobbet, da jeg valgte at følge mit hjerte og flytte til 
Sjælland for at blive gift. Xx Service er med sine over 300 medarbejdere 
og ca. 300 erhvervskunder på Sjælland blandt Danmarks 10 største 
rengøringsselskaber. Jeg stod for strukturering og effektivisering af 
salgsindsatsen i salgsteamet, samtidig med at jeg selv var key-account 
på de største kunder. Var med til at opbygge deres hjemmeside og 
strukturering og effektivisering af selskabets CRM-system. 
Resultater: Knap 3-dobling af mødeaftaler pr. måned fra 16 – 45 
møder. Acceptprocenten steg fra 20-28 % på afgivne tilbud. Stigning i 
antal nye kontrakter på 161 % fra 31 til 81 kontrakter. 
 
 

Jan. 04 – dec. 04 Udviklingskonsulent på en Ugeavis  

 Jeg blev headhuntet til stillingen med udsigt til at overtage 
bladchefstillingen. Jobbet omfattede udvikling, implementering og salg 
af nye koncepter for Ugeavisen, samt PR og salgsstyring for en anden 
ugeavis. Ved spidsbelastninger deltog jeg også i det redaktionelle 
arbejde 
Avisen opnåede en klar ekspansion og salg igennem året.  

Det indskærpes, at fremlagte materiale ikke er til videre fordeling eller offentliggørelse.
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1999 – 2003 Salgs- og udviklingschef i en bank  

Jeg blev headhuntet til stillingen, hvor jeg blev en del af bankens 
øverste ledelse med ansvar for salg, markedsføring, produktudvikling og 
personaleudvikling i banken. Arbejdet omfattede bl.a. også formulering 
og implementering af bankens nye strategiplaner. En bevidst 
anderledes markedsføring af banken i forholdet til konkurrenterne med 
vægt på ”den gode historie” og en vedholdende og positiv omgang 
med medierne, gjorde at banken opnåede et godt image og nogle 
positive økonomiske resultater: 144% stigning i nettores. fra kr. 9,2 
mio. til kr. 22,5 mio. Stigning i balance fra kr. 800 mio. til kr. 1,3 mia. 
tilgang af aktionærer steg med 58% fra 4100 til 6700. 

 

1996 – 1999 Hotel- og konferencechef på et kursus og konference sted  

 Jeg fik salgs-, service og personaleansvaret på et af Jyllands største og 
smukkest beliggende hotel- og konferencecentre med 55 ansatte, 151 
værelser og konferencekapacitet til 750 personer. Jeg havde 
salgsledelsen både på konference- og leisuresiden samtidig med at jeg 
selv tog på salgsturnéer i ind- og udland. Jeg udviklede centerets 
nyhedsbrev, incentive-arrangementer og store årlige 
markedsføringsevent ”nytårstaflet”, som blev vigtige brikker i hotellets 
CRM og medvirkende årsag til omsætningsrekorder.  

 
 
1993 – 1996 Turist- og handelschef i en kommune 

Da jeg kom hjem fra udlandet fik jeg denne umådeligt spændende 
dobbeltstilling, der dels gik ud på at drive et turistbureau og 
markedsføre og tiltrække turister, men også skabe handels-fremmende 
aktiviteter. Jeg var med til at skabe Danmarks første julemarked i 1994, 
som blev en kæmpe handelssucces og som stadig tiltrækker tusindvis af 
turister og handlende til. I det første år steg julehandelen med ca. 20%, 
hvor resten af landet stagnerede. Jeg havde fornøjelsen af at være med 
i ”eventyret” og dermed samarbejdet med HKH Prins Joachim og 
Prinsesse Alexandra omkring Schackenborg Slot og Folkegaven omkring 
dem. Jeg deltog på et ledende plan i et hav af større sports-, kultur-, og 
turistbegivenheder. 

 

 

 

 

 

Det indskærpes, at fremlagte materiale ikke er til videre fordeling eller offentliggørelse.
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1993 – 2011 Underviser og foredragsholder  

Jeg har fået ”skyld for” at være en god, spændende og underholdende 
formidler, der kan ”sælge budskabet”. Derfor har jeg igennem det 
meste af min karriere taget imod invitationer til at holde foredrag og 
undervise over emnerne turisme, ledelse, personlig udvikling, service og 
salg. Dette er gjort i diverse sociale og humanitære foreninger, 
forskellige virksomheder, på diverse handelsskoler, Aalborg Universitet, 
erhvervsforeninger, Finanssektorens Uddannelsescenter m.fl. 

 
 
 
1988 – 1992 Guide, rundrejseguide, service supervisor og destinationschef for et 

rejsebureau. 
 

Ønsket om at opleve endnu mere af verden gjorde, at jeg valgte at sige 
farvel til en god stilling i banken og fik en meget spændende karriere 
som først guide men siden servicechef og destinationschef i forskellige 
lande så som Tunesien, USA, Grækenland, USA og Australien. Her lærte 
jeg blandt andet en hel del om krise-håndtering. Det var også her jeg fik 
”god service” og at ”alt kan gøres til en oplevelse” ind på rygraden. 

 

 
 

1985 – 1988 Marketingkonsulent i en bank,  

Ansvarlig for markedsføring i Regionen – 21 Bank afdelinger og 
kontorsteder.  
Sideløbende: semi-professionel svømmetræner i en Svømmeklub. 
Bragte holdet fra 3. til 1. division og opnåede adskillige jyske og danske 
mesterskaber. 

 
 

1984 – 1985 Au-Pair i San Francisco 

 Et ønske om at komme ud og se mere af verden førte mig til et job som 
”housekeeper”, hvor jeg passede, børn, hus, bil og swimmingpool. Det 
blev hos de unge, de rige og de smukke. Her udviklede jeg mine børne-
pædagogiske evner, min kogekunst og mit indblik i amerikansk kultur.   

 
1983 – 1984 8 måneders instruktøruddannelse på en Idrætshøjskole 

 Jeg har altid været - og er stadig - sportslig aktiv og det var derfor 
naturligt for mig, at tage på idrætshøjskole, hvor jeg bestod Dansk 
Idrætsforbunds instruktøruddannelse med speciale i svømning og 
atletik. Opholdet gav mig oplevelser, viden og venner for livet. 

 
1981 – 1983  Bankelev, i en bank 
Uddannelse: 

Det indskærpes, at fremlagte materiale ikke er til videre fordeling eller offentliggørelse.
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2010 - 2011 Internt salgs-, service- og lederkursus i mj service as  
 

2009 Certificeret Dansk Vært – leder 
 

2004 Salgsleder- og coaching-kurser i Bladgruppen Vest 
 

1999 – 2003 Div. leder-, markedsførings- og salgskurser i Tønder Bank 
 

1986 – 1993 Merkonom i markedsføring og personale-administration 
 

1988 – 1992 Tjæreborgs leder- og administrations-uddannelse 
 

1983 – 1984 Instruktøruddannelse på Idrætshøjskolen i Århus  
 

1981 – 1983 Bankelev i Handelsbanken 
 

1979 – 1981 Højere Handelseksamen – på Grindsted Handelsgymnasium 
 

 
Kurser: Talerteknik, filialmarkedsføring, mødepraktik- og etik, 

præsentationsteknik, marketingschefen som coach, salgslederen som 
coach, salgslederkursus, coachingkursus samt en lang række 
jobrelevante seminarer og workshops. 

 

 
Sprogfærdigheder: Engelsk, tysk og inter-skandinavisk (norsk, svensk) på 

forhandlingsniveau, fransk til husbehov. 
 
IT: Superbrugerniveau på Microsoft Office, Lotus Notes, De sociale medier 

Facebook, LinkedIn og YouTube, diverse CRM-systemer og CMS-
systemer, brugerniveau på Mac-platform. 

 
 
Fritidsinteresser: Familien, rejser historie, golf, cykling,  

koge-”kunst” & musik. 
 
 
 

Frivilligt arbejde:  
Har siden 1993 deltaget som frivillig hjælper på en Festival. I mange år 
på ledende niveau – i dag på alment hjælper-niveau.  
 

Har flere gange deltaget i større indsamlingsprojekter for Dansk Røde 
Kors. 
 

  Har de seneste 7 år privat indsamlet midler til skoleprojekter for jungle-
børn i Thailand i samarbejde med Siam Safari, Thailand. – Læs om det 
seneste projekt fra juli 2012 her:  
Her er et Link 

Referencer og referencepersoner 

Det indskærpes, at fremlagte materiale ikke er til videre fordeling eller offentliggørelse.
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Ønskes yderligere personlig uddybning af min person eller mine kompetencer, er I velkommen til 
at kontakte en række af mine arbejdsgivere eller samarbejdspartnere gennem min karriere.  
 
Navne og numre på disse vil blive udleveret i forbindelse med en eventuel samtale. 
 
Herunder er listen over mulige skriftlige referencer. 
 
Referencer: 
 
 
 

Det indskærpes, at fremlagte materiale ikke er til videre fordeling eller offentliggørelse.
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Red Barnet 
 
 
Solrød, den 8. januar 2013 
 
 
”Bachelor” i rummelighed & gode historier 
- med engagement, hjerte og veludviklet værktøjskasse! 

 
 
At komme til at arbejde som projektleder for Red Barnet 
vil være et ønskejob og et meget bevidst karriereskifte for 
mig. Med en baggrund der omfatter en succesrig 
lederkarriere indenfor markedsføring, salg, 
kommunikation, økonomi og service, har jeg en alsidig 
erfaring og kan tilføre Red Barnet en engageret indsats 
som leder og medarbejder. I får en kreativ og struktureret 
projektleder med holdning og hjerte, der er vant til at 
tænke nyt og gøre en forskel. 
 
Gennem karrieren og mange rejser i udlandet har jeg på 
nærmeste hold set hvordan naturkatastrofer, fattigdom, 
epidemier, fældning af regnskov, industrivirksomheders 
skadelige miljøpåvirkning og masse-turismens grimme 
bagside påvirker voksne og specielt børn.  
 
I mit professionelle liv og i mit frivillige arbejde har jeg 
ofte været involveret i at rejse midler til at gennemføre 
idéer, ”sælge projekter” og påvirke holdninger. Flere 
store Røde Kors indsamlings-projekter, andre 
indsamlinger og mit private projekt med at skaffe 
undervisningsmaterialer, computere, legepladser, 

sportsredskaber og musikinstrumenter til skolebørn i junglebyer i Thailand: Link  (se 3. og sidste nyhed) er 
blot et par eksempler. Jeg har tidligere været fadder i SOS-børnebyerne og i dag i Børnefonden. Jeg har 
solid erfaring i at gennemføre større events i samarbejde med foreninger, det politiske system og 
erhvervslivet. Mit professionelle og personlige netværk er bredt, som det bl.a. kan ses af mine LinkedIn- og 
Facebook-profiler. 
 
Som det vil kunne læses af mine referencer, er jeg vant til at inspirere, motivere og involvere mine 
omgivelser til at yde deres bedste. Jeg sidder i uopsagt stilling i dag. 
 
Som det fremgår af min tegning herover, har min alsidige og spændende karriere ikke taget direkte sigte 
mod stillingen som projektleder i Red Barnet. Til gengæld har ønsket om på et tidspunkt at opnå en stilling 
som denne altid ligget latent i bevidstheden. Jeg er klar! 
 
 
Med venlig hilsen 
Xxxxxxxxxx    Jeg kontaktes bedst på mobil: xx xx xx xx 

Det indskærpes, at fremlagte materiale ikke er til videre fordeling eller offentliggørelse.

Ansøgning: Projektleder hos Red Barnet


