
Stor motivation og solid erfaring i administration og håndtering af ad hoc-
projekter fra nordiske back-office og support. Ansvarlig for det billet-
tekniske, rådgivning intern såvel ekstern. I stand til at skabe en bred og solid
kontaktflade til samarbejdspartnere kombineret med gode kommunikative
egenskaber herunder forhandlingsevne.  Har arbejdet i et utal af IT-systemer
og været engageret i mangeartet ad hoc opgaver.
Jeg trives med dagligdags opgaver såvel som operationelle opgaver, f.eks. at
implementere og optimere arbejdsprocesser og procedurer og styre
projektopgaver. Jeg har et skarpt men anerkendende blik for detaljer såvel
som på det større billede.
Jeg befinder mig ofte i rollen som ”den man henvender sig til”, når inputs i
systemer driller, eller der er brug for råd og vejledning. 
Jeg værdsætter den kreative proces og er overbevist om, at et nærværende
samspil mellem kollegaer og samarbejdspartnere, bringer os videre.

PROFIL

MORTEN BOLUND JENSEN
Mobil: +45 4222 6628

Bopæl: København V

mbolund@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/mbolund/

Pæne ord: Henvises til min linkedin profil

KOMPETENCER 
Ansvarsbevidst og serviceminded

Imødekommende teamplayer

Erfaring i troværdig rådgivning

Arbejder roligt i pressede situationer med

korte deadlines, Senest ifm. Covid-19

Solid erfaring i krisehåndtering

Løsningsorienteret og undersøgende

Iderig, vedholdende og innovativ

IT - en lyst og naturlig evne til nye systemer

Økonomi, statistik. GDPR-ansvarlig

Positivt livssyn, empati og åben af sind

Stort indsigt i nordisk arbejdskultur

Naturlig evne til at skabe tillid

PERSONLIGT OG FRITID
Min MC, madlavning, at nyde min datter.

familie og venner, vinterbade, investering,

generelt holde mig orienteret om

samfundsforhold.

Født: 01. feb 1966

ERHVERVSERFARING

-               Nordisk billetkontor & Support - rådgivning og all-round tickteting.
-               Økonomi - kredit/debit, kontrakter, afregning til samarbejdspartnere
-               Sparring og videndeling - på tværs af afdeling og samarbejdspartner
-               Krisehåndtering, vejledning og  prioritering af deadlines.
-               Ad-hoc projekter og optimering af arbejdsprocesser på nordisk plan

2017 - 2020  Nordic Ticket & Support Agent / Group Agent
DER TOURISTIK - APOLLO REJSER – GOLF PLAISIR, KØBENHAVN
DANMARKS 2. STØRSTE CHARTERREJSEBUREAU I 2019

-                Ansvar  for små og mindre rejsebureauers gruppereservationer
-                Tilbud, rådgivning og sagsbehandling ifm gruppebookinger
-                Check af deadlines, prioritering og fordeling af dagens  opgaver

2016 - 2017  Sales Agent i gruppeafdelingen
BILLETKONTORET, KØBENHAVN
BLANDT DANMARKS STØRSTE B2B TOUR OPERATOR OG ONSOLIDATOR

2008 - 2016 Nordic Ticket Agent
BCD TRAVEL - MEETINGS AND EVENTS (EMA), VALBY
DANMARKS 3. STØRSTE ERHVERVSREJSEBUREAU
-                 Nordisk billetkontor & Support - Eneansvarlig  for opbygning af afd. 
-                 Optimering af procedure og arbejdsprocesser på nordisk plan
-                 Implementering  og support - styring af ad hoc-projekter, økonomi 
-                 Valgt  som årets medarbejder af kollegaer worldwide i 2015

UDDANNELSE
1994 - nu     Fagkurser. Senest aug 2019 i New Distribution Capability (NDC)
2013              Fjernstudier  i socialfag ifm. frivilligt arbejde, UCL, Odense
1997 - 2001  Økonomi/Polit, Københavns Universitet, København, uafsluttet
1993              Bestået IATA/UFTAA, intl. autorisation inden for rejsebranchen
1991 -  1992  Merkonom i Turisme, Niels Brock, Frederiksberg

BESTYRELSE, FRIVILLIG, PROJEKTER
Bestyrelsesarbejde - diverse og ret omfattende projekt- og anlægsopgaver 
Frivillig i lektiecafé -  lektier, fritidsjobs samt vejledning i valg af uddannelse
Flight rider                   For Ford Europe ifm. test af nye bilmodeller

2007- 2010  Lærervikar - Oehlenschlægersgades Skole
Udover at være lærervikar, var jeg med til at skabe tillid mellem bortviste
elever og skolen. Deltog  bl.a. i møder med skolepsykologer og skole/hjem
møder. Min strategi: ikke at skælde ud og være imødekommende. Er senere
blevet oplyst, at mine metoder er blevet brugt til undervisning af pædagoger.

SPROG
Engelsk - forretningsniveau

"Skandinavisk" - forretningsniveau

Tysk - taler og skriver delvis

Fransk - forståelse for sproget

Finsk - få men vigtige gloser

1986-2006  Luftfartsselskaber og rejsebureauer + lærervikar
Forskellige stillinger inden for administration, der har styrket mig til den
administrative og rådgivende person, jeg er i dag.

2021 - 2021   Rådgiver/Back-Office for diverse rejsebureauer.


