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Summary 
 
Jeg er uddannet cand.mag. i kommunikation fra Aalborg Universitet i 1990. Siden da 
har jeg beskæftiget mig med kommunikation i både offentlige og private virksomheder, 
samt min egen konsulentvirksomhed DONSCEPT, fra flere vinkler: 
 

♣ Udvikling af professionelle netværk 

♣ Ledelsesstøtte og supervision 

♣ Rekruttering 

♣ Profilanalyse 

♣ Kursusudvikling og undervisning 

♣ Karriererådgivning 

♣ Stresshåndtering og psykisk førstehjælp   

♣ Personlig udvikling 

♣ Rådgivning af ledige akademikere. 
 
I forlængelse af min formelle uddannelse har jeg løbende efteruddannet mig – blandt 
andet har jeg en konsulentuddannelse med fokus på coaching og den svære samtale, 
ligesom jeg er uddannet Mindfulness-træner og certificeret til at udføre profilanalysen 
”Reflector” . Derudover er jeg certificeret Matchmaker for Aalborg Universitet og mentor 
for iværksættere på Aalborg Universitet. 
 
Specialties: Jeg ved en masse om: netværk, karriereudvikling, personlig udvikling og 
stresshåndtering og psykisk førstehjælp. 
 
Experience 
 
Chefkonsulent 
Akademikernes 
July 2013 – Present (1 year 7 months)Aalborg 
 



 

 

Udviklingskonsulent og ejer 
Donscept 
February 2009 – Present (6 years) 
Velkommen til DONSCEPT! - Kursus- og konsulentvirksomhed. 
Verden er fuld af muligheder! Og der stilles store krav til både medarbejder og 
virksomhed i en verden, der hele tiden forandrer sig. Derfor handler det om at sætte de 
rigtige skibe i søen. 
For at kunne udnytte de muligheder det giver, må du vide, HVAD du kan samt HVOR og 
HVORDAN du kan bruge dem til fordel for dig og virksomheden. 
Som konsulentvirksomhed beskæftiger DONSCEPT sig derfor med at skabe øget 
effektivitet og arbejdsglæde gennem: 
■ Organisationsudvikling 
■ Stresshåndtering og -forebyggelse samt Mindfulness. 
Se mere på www.donscept.dk eller kontakt mig på lbd@donscept.dk eller tlf. 2117 
8717. 
 
Chefkonsulent 
Akademikernes 
2013 – 2014 (1 year) 
 
Chefkonsulent 
Komplement, IAK 
August 2009 – July 2013 (4 years) 
I komplement kan du møde Lene i forbindelse med cv- og rådighedsmøder, 
karriererådgivning, stresshåndtering, profilanalyse, outplacement, temadage og 
undervisning. 
 
Projektleder 
Videnhuset Vestbjerg 
September 2010 – December 2011 (1 year 4 months) 
 
HR-konsulent 
Magistrenes A-kasse 
2003 – 2009 (6 years) 
 
Netværkskoordinator 
Aalborg University 
1998 – 2003 (5 years) 
 
Daglig leder 
Videnskabsbutikken, AAU 
October 1994 – February 1998 (3 years 5 months) 
 
Kommunikationsmedarbejder 
AUC-Servicenter 
January 1990 – October 1994 (4 years 10 months) 
 
Courses 
 
 - Independent Coursework 

•  - Psyksik førstehjælp (Psykiatrifonden 2014) 
•  - Motivation og forandring (Kognitivgruppen 2011) 
•  - Mindfulness Based Cognitiv Therapy for behandlere, (Kognitivgruppen 2009) 



 

 

•  - Konsulentuddannelse: Coaching og den svære (Magistrenes A-kasse 2008) 
•  - Didaktik for universitetsundervisere (Aalborg Universitet 2007) 
•  - Personlig planlægning (Guldager Erhvervspsykolog) 
•  - Den anerkendende samtale (DM-efteruddannelse 2005) 
•  - Certificering i profilanalysen Reflector (Wing Manager 2004) 
•  

Volunteer Experience & Causes 
 
Bestyrelsesmedlem 
Vodskov Skytteforening 
March 2014Education 
Ansvarlig for mentaltræning af skytter. 
 
Organizations Lene Billingsø supports: 
 - Kræftens Bekæmpelse (Danish Cancer Society) 
 
Education 
 
Aalborg Universitet 
Cand.mag., Kommunikation 
1985 – 1990 
 
Billede 
 www.dons.dk har indsat et billede,  
 da der intet er på www.linkedin.com 
 


