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Experience 
 
Kommunikationsansvarlig 

DGE Miljø- og Ingeniørfirma 
September 2014 – Present (6 months)Aarhus 
Som kommunikationsansvarlig beskæftiger jeg mig med både intern og 
ekstern kommunikation i virksomheden, hvor jeg i det daglige arbejder tæt sammen 
med virksomhedens salgsdirektør og øvrige ledelse. 
 
Specialesamarbejde 
SundhedsDoktor A/S 
January 2014 – August 2014 (8 months)Copenhagen Area, Denmark 
Sammen med en medstuderende og i samarbejde med virksomheden SundhedsDoktor 
har jeg specialiseret mig inden for sundhedsfaglig kommunikation i organisationer. 
Konkret har vi undersøgt, hvordan SundhedsDoktor kommunikativt vil kunne opnå en 
endnu større succes med deres koncept sundhedstjek. Specialet blev forsvaret den 20. 
august 2014 på Syddansk Universitet til karakteren 12. Specialets pointer er fremlagt for 
nøglepersoner hos SundhedsDoktor ultimo august. 
 
Kommunikationsmedarbejder 
DGE Miljø- og Ingeniørfirma 
February 2013 – August 2014 (1 year 7 months)Aarhus 
Sideløbende med min kandidatuddannelse har jeg været ansat som 
kommunikationsmedarbejder i DGE Miljø- og Ingeniørfirma, hvor jeg blandt andet har 
løftet følgende opgaver: 
// Afdækket virksomhedens kultur gennem kvalitative interviews med samtlige 
medarbejdere 
// Været ansvarlig for at vedligeholde og opdatere hjemmeside og sociale medier 
// Oprettet ny platform for interne nyhedsmails og været ansvarlig for at skrive og 
udsende dem 
// Udført mindre layoutmæssige opgaver, bl.a. redesign af visitkort, roll-up-bannere og 
annoncer 
// Fungeret som presseansvarlig, herunder skrevet artikel til fagbladet Stads- og 
Havneingeniøren 
// Foretaget adskillige korrekturlæsningsopgaver  
// Præsenteret markedsføringsmæssige tiltag i relation til virksomhedens strategi på et 
"road show" rundt til alle afdelinger sammen med den adm. direktør og ledelsen 



 

 

// Afviklet to workshops (om henholdsvis markedsføring og storytelling) i forbindelse 
med virksomhedens to-dages kick-off-arrangement i marts 2014 
// Gennemført evaluering af kick-off-arrangementet i form af spørgeskemaundersøgelse 
blandt medarbejdere 
// Deltaget i drivermøde sammen med øvrige "drivere" og virksomhedens ledelse, hvor 
mit primære ansvarsområde var og er intern kommunikation og markedsføring 
Gennem hele perioden har jeg haft et tæt samarbejde med virksomhedens 
salgsdirektør. 

Praktikant 
Skanderborg Kommune 
February 2011 – June 2011 (5 months) 
Som praktikant i afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse i Skanderborg 
Kommune gennemførte jeg en kvalitativ undersøgelse af, hvordan kommunikationen 
mellem afdelingen og kommunens skole- og SFO-ledere fungerede. Efterfølgende 
indgik vi et samarbejde i forbindelse med en medstuderendes og min bacheloropgave. 
Karakter: 12. Gennem samarbejdet med Skanderborg Kommune har jeg opnået en 
indsigt i en offentlig arbejdsplads, herunder hvordan politiske beslutninger har 
indflydelse på de daglige arbejdsopgaver. 
 
Volunteer Experience & Causes 
 

Bestyrelsesformand 
Andelsboligforeningen Ankersgade 3/Absalonsgade 49 
November 2012 – October 2014 (2 years) 
Gennem min tid som formand har vi i bestyrelsen bl.a. indgået en aftale med et nyt 
administrationsselskab, skiftet forsikringsselskab og derved opnået en årlig besparelse, 
omlagt foreningens lån og nedsat den månedlige ydelse, fået foretaget en 
totalregistrering af ejendommens tilstand med hensyn til fremtidig vedligehold, fået 
udskiftet punkterede ruder og oprettet en foreningshjemmeside.  
 
Bestyrelsesmedlem 
Andelsboligforeningen Ankersgade 3/Absalonsgade 49 
November 2011 – November 2012 (1 year 1 month) 
Som bestyrelsesmedlem i andelsboligforeningens bestyrelse varetog jeg ansvaret som 
kasserer 
 

Courses 
 
Independent Coursework 

• Rotary Youth Leadership Award, oktober 2012, Rotary Danmark  
• Journalistens Værktøjskasse, februar 2014, ErhvervsKommunikation.dk  
• Master Class i digital marketing B2B, september 2014, Digital Works  

 
Languages 
 
 - Dansk, Native or bilingual proficiency 
 - Engelsk, Professional working proficiency 
 - Tysk, Limited working proficiency 
 
Education 
 
University of Southern Denmark 



 

 

Master of Arts (MA), International Business Communication 
2012 – 2014 
 
University of Southern Denmark 
Bachelor of Science (BSc), Sport & Health Science 
2008 – 2012 
 
Favrskov Gymnasium 
Matematisk student 
2003 – 2006 
 
Additional Info 
 

Personal Details 
 Birthday: September 27 
 


