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Kreativ statskundskaber søger nye
udfordringer efter barsel
Central Region, Denmark
Public Policy

Summary
Min uddannelse giver mig en robust metode til at udvikle og udføre skarpe analyser.
Jeg har erfaring med både kvantitativ og kvalitativ databehandling og stiller store krav til
altid at levere solide analyser af høj kvalitet.
Mit kreative blik for at se problemstillinger fra flere vinkler supplerer min faglighed godt
og giver en dybere forståelse af sammenhænge på tværs.
Jeg leverer en skarp og brugervenlig formidling af selv komplekse problemstillinger, så
de hurtigt skaber overblik og forståelse.
Jeg arbejder selvstændigt og ihærdigt på nye udfordringer, og lægger stor værdi i
tværfagligt sammenspil med gode kolleger.
Kvalifikationer:
- kvantitativ og kvalitativ analyse,
- skarp formidling,
- planlægning af opgaver indenfor en given tidsramme,
- kritisk blik på processer.
Experience
Barselsorlov
March 2014 – January 2015 (11 months)
Kvalitetsmedarbejder
Hospitalsenheden Horsens
September 2013 – March 2014 (7 months)
Her arbejdede jeg med indsamling og præsentation af monitoreringsdata,
konceptudvikling og udførelse af kampagner forud for ekstern survey (akkreditering ift.
DDKM). Jeg havde supportfunktion i ny udgave af dokumenthåndteringssystemet e-Dok
og stod for afholdelse af workshops og undervisning i programmet.
Opgaver og udbytte:
• Indsamling og præsentation af kvalitetsdata
• Udvikling af nyt kampagnekoncept
• Support og kontaktperson i e-Dok

Studentermedarbejder
Aarhus Kommune
September 2011 – March 2012 (7 months)
Jeg var ansat i forbindelse med et optimeringsprojekt af kommunens telefoni, hvor min
opgave var, i samarbejde med kommunens telefoniansvarlige, at kortlægge brugen af
kommunens telefoni. Jeg stod for dialogen med brugeren i kommunens institutioner.
Opgaver og udbytte:
• Skarpt overblik over stor datamængde
• Systematisk dataindsamling
• Behovsafklarende kundekontakt
• Databehandling og ugentlig afrapportering af procesfremgang
• Konvertering og opsigelse af abonnementer
• Præsentation og databehandling i Excel
Praktikant
Den Danske Kongelige Ambassade i Helsinki
February 2011 – July 2011 (6 months)Helsinki, Finland
Skriftlig kommunikation var centralt, udover kompetencen til hurtigt at tilegne sig ny
viden og danne overblik over det mest væsentlige.
Udbytte:
• Kort, præcis og detaljeret formidling af komplicerede problemstillinger
• Effektiv informationsindsamling ud fra vidensbehov
• Fleksibel opgave prioritering
Studentermedhjælper
Ramboll Management Consulting
2009 – 2010 (1 year)
Her har jeg arbejdet med og fået en god forståelse af alle aspekter ved den praktiske
side spørgeskemaundersøgelser.
Udbytte:
• Anonymisering og Kvalitetskontrol
Handicaphjælper
Inger Stolze Poulsen
2006 – 2010 (4 years)
Åbenhed, ærlighed og engagement er kompetencer der kræves af et job som dette,
hvor der ydes personlig pleje og omsorg. Situationsfornemmelse på fingerspidserne er
en force.
Education
Aarhus Universitet
cand.scient.pol, Statskundskab
2006 – 2013
Kandidatuddannelsen har styrket mine evner for selvstændigt at planlægge og udføre
analytiske projekter, hvor der må balanceres mellem faglig fordybelse og det
tidsmæssige aspekt.
Kvalifikationer:
• Klar formidling af teoretisk komplicerede emner
• Kvalitativ og kvantitativ databehandling
• Analytisk og kritisk blik for kernen i problemstillinger
• Nysgerrighed på ny viden

Jeg skrev speciale om politiske bloggere i Kenya og deres mulighed for at påvirke den
politiske dagsorden og mediernes dagorden i landet.
Udbytte:
• Indholdanalyse
• Kodning af data og bearbejdning i SPSS
• Planlægning af analysestrategi
Langkjær Gymnasium og HF
HF student
2003 – 2005
Krabbesholm Højskole
Grafisk design og Kunst
2002 – 2003
Sønderjyllands Kunstskole
Tegning, maleri og skulptur
2001 – 2002
Odense Beklædningsfagskole
Tilskæring og tøjdesign
2000 – 2001
Additional Info
Interests
- Kreative sysler som maleri,
- tegning,
- sy og strikning præger min fritid

