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Kreativ procesleder & Agil projektleder

Fjordglimt 1, Lyndby
4070 Kirke Hyllinge

Profil
En del af den jeg er, er at tænke på hvordan ting kan gøres på en ny måde. Hvis ting kan
gøres bedre end den gængse måde, så søger jeg netop at optimere. Jeg drager ikke
forhastede beslutninger, da jeg gerne vil se tingene fra flere sider og gennemtænke
løsninger. Men jeg er i stand til at ændre holdning, når jeg bliver overbevist.
Jeg er bevidst om andres motiver og følelser og kan begå mig i forskellige sociale
sammenhænge. Og har forståelse for at få andre til at føle sig godt tilpas. Nede på jorden
og uden forstillelse og jeg forsøger at leve mit liv på en oprigtig og autentisk måde.

Kvalifikationer
Projektledelse
Projektleder og projektmedarbejder på
forskellige projekter som Certificering af
Idræts-SFO, Udvikling af organisationer.
Administration af projekter herunder
budgetter og økonomiopfølgning.
Koordinering og udvikling af forskellige
projekter.

Facilitering
Facilitering af møder, konferencer,
årsmøder, udviklingsprocesser,
undervisning samt workshops. Bruger
forskellige værktøjer såsom grafisk
facilitering, hjernepauser og med
udgangspunkt i den positive psykologis
tilgang.

Planlægning og formidling
Har arbejdet med planlægning af
forskellige konferencer, møder, processer,
projekter, undervisninger og workshops.
Og formidlet viden indenfor folkeoplysningen og regelsæt for foreninger.

Opsøgende og relationsskabende
Det ligger mig naturligt at opsøge de
faggrupper som skal indgå i et projekt eller
en forandringsproces. Jeg har erfaring i
salg, B2B og B2C samt mersalg til
eksisterende kunder.

Erhvervserfaring
2020 – nu Freelance Event- og teambuilding instruktør
World of Adventure A/S
2019 – nu Stiftelse af Foreningsuddannelser.dk
Hele Landet
Min passion for udvikling af foreningsledere har ledt mig til at stifte en online platform til,
at tilbyde online kurser til det danske foreningsliv. Denne er stadig under udvikling.
2006 – 2018 Udviklings- og Foreningskonsulent
DGI Midt- og Vestsjælland
Jeg har gennem forskelligartet opgaver arbejdet med mennesker, som gennem sin fritid
har lagt hjerteblod i deres fritidsinteresse. Projektledelse og udvikling af fællesskaber og
aktiviteter har været min dagligdag, hvor jeg også har administreret kurser, budgetter og
medlemskaber. Grundet nedskæringer har jeg ikke længere mulighed for at arbejde med
frivillige på fuld tid, men glædes over, at al min erfaring kan komme mange andre til gode.

Arbejdsopgaver:
• Sparring- og udviklingspartner for DGI Midt- og Vestsjællands bestyrelse, herunder
tovholder på lokalt årsmøde og implementering af strategier og programmer
• Planlægning, udvikling og tilrettelæggelse af kurser, uddannelser, workshop,
foredrag, årsmøder og konferencer
• Underviser, facilitator, procesleder, projektleder, foredragsholder
• 2 år som landsdækkende projektleder på DGI’s Onlinekurser, samt undervisning
• Planlægning, opsøgende og besøg hos medlemsforeninger
• Facilitering af netværksmøder med videns opsamling
2002 – 2006 Salgskonsulent
Faktab A/S
Som mødebooker avanceret jeg hurtigt til kørende sælger på egne booket møder. Og fik
succes som sælger og fandt interesse i projektsalg i form af hele løsninger til
virksomheden, fra fakturering til opkrævninger. Min interesse for fritidslivet og det at
udvikle mennesker og organisationer fik mig til at søge andre udfordringer.
Arbejdsopgaver:
• Opsøgende salg af inkasso- og fakturaløsninger
• Medudvikling på fakturaløsning i Danmark samt tilhørende salgsmateriale
• Rådgivning og implementering af fakturaløsninger hos kunder
1995 – 2002 Iværksætter og Medstifter
Danish Computer Recycling A/S
Som ung iværksætter og medstifter af en virksomhed i en ny branche satte vi en ny
standard for behandling af elektronisk affald i Danmark. På de første fem år gik vi fra de
tre stiftere til 50 ansatte og var med til at sætte standarden for destruktion af datamedier.
Arbejdsopgaver:
• Forhandlinger med myndigheder ved opstart, herunder bank og miljømyndigheder
• Beskrivelse af koncept og arbejdsmetoder, nye koncepter blev udarbejdet
• Økonomiansvarlig, Salgsansvarlig, Miljøansvarlig

Kurser &
Uddannelser

2018 - Projektstyring med Scrum, Modul til Akademiuddannelsen i ledelse
Som opfriskning af mine projektledelsesværktøjer har jeg valgt at fokusere på de agile
metoder og dermed blive certificeret.
Udbyder: VIA University College, karakter 12
2018 – Certified Scrum Master
Udbyder: SCRUMstudy, Certificeret november 2018
2014 - Coaching og Konflikthåndtering, Modul til Akademiuddannelsen i ledelse
Som led i mit job og af egen interesse i coaching, læste jeg dette modul, da spørgeteknik
og aktiv lytning lægger mig naturligt og jeg gerne ville hjælpe personer og organisationer
videre i deres færd.
Udbyder: EASJ, karakter 12

2013 - Organisation og processer, Modul 1 Diplomuddannelsen, 3 mdr. varighed
Med naturlig interesse i organisationer har dette modul hjulpet mig med flere perspektiver
i organiseringen af frivillige foreninger, hvilket jeg har arbejdet meget med.
Udbyder: University College Sjælland, karakter 7

2012 - Forandringsledelse, Modul til Diplomuddannelse i Ledelse, 3 mdr. varighed
Ledelse af forandringer er den almindelige tilgang, når der laves projekter og processer, og
forandringsledelsen har givet mig flere indgangsvinkler til dette.
Udbyder: VIA University College, karakter 12
2011 - Systemisk Leder- og Konsulentuddannelse, 1 års varighed
Som et led i udviklingen af mine indgangsvinkel som konsulent læste jeg denne
uddannelse for at få et systemisk syn på ledelse samt at kunne bruge den positive
psykologis indgangsvinkel til mit arbejde.
Udbyder: MacMann Berg, ingen eksamen
2008 - DGI’s Proceslederuddannelse, 4 mdr. varighed
Som underviser af voksne og det at styre processer tog jeg denne uddannelse i
procesledelse, der gav værktøjer til både at kunne undervise og lede kreative processer.
Udbyder: DGI med eksterne undervisere, ingen eksamen
2007 - Projektstyring, Enkeltfag for Akademikeruddannelsen, ½ år varighed
Uddannelsen blev valgt da jeg havde brug for at styrke min naturlige værktøjskasse i at
styre projekter og gav mig derfor også et ensartet fællessprog og værktøjskasse.
Udbyder: IBC Kolding, karakter 9 (13 skala)

Tillidserhverv &
fritid

2018 –

Medlem af Lejre Kommunes folkeoplysningsudvalg, valgt for fire år

2015 – 2017 Formand og initiativtager, DGI Midt- og Vestsjællands personaleforening
2013 –

Formand i Bramsnæs Taekwondo Klub, Medstifter og Sortbælte instruktør

Sprog & It
Office-pakken
CRM & øvrig it
DANSK
Engelsk

Personlige data
Fødselsdag:
Civilstatus:

3. april 1968
Gift med Charlotte, 2 voksne børn

