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Resumé 

Mine gode samarbejdsevner og omstillingsparathed, gør at jeg altid er bliver anset 
som en kompetent sparringspartner og kollega.  

Tidligere kollegaer har beskrevet mig som tillidsvækkende, direkte, empatisk og med 
en evne til at tale med alle persontyper. 

Jeg ser mig selv som teamplayer og mestrer kunsten at være aktiv lyttende med et 
ægte smil og servicegen. I always want to make a difference… 

—————————————————————————————————— 

ERHVERSERFARING 

2020 - nu Frontdesk, Zleep Hotels 

Ansvarsområder/opgaver 

• Gæsteservicering via telefon og mail 

• Diverse serviceopgaver ift. gæsterne inkl: check in, check out og booking. 

 2021 (april - juli)  Presse ansvarlig hos UEFA til Euro 2020 i Parken 

En tidsbestemt 3 måneder kontrakt hos DBU/UEFA som VMLA gav mig mulighed for at kom tilbage til fod-
bold med ansvar for Media Centre og Media Tribune i Parken til de fire fodboldkampe i Euro 2020.  

Ansvarsområdet/opgaver 

• Presseorientering: akkreditering/pressemøder og fotomedia 

• Ansvarlig for presseområder sammen med 20 frivillige medarbejder 

2012 – 2020 FC Nordsjælland – Club Secretary 

Som Club Secretary havde jeg kontakt til sponsorer og samarbejdspartnere og havde det overordnede an-
svar for administration af kampe, kontakt til fans, billetstrukturer og CRM. 

Ansvarsområder/opgaver: 

• Daglig kontakte med sponsorer og samarbejdspartnere vedr. promotions på stadion 

• Udvikling af billet og CRM-system 

• Samarbejde med Furesø Kommune om kampene og klubbens stadionbane 

• Kontakt til DBU, Divisionsforeningen og UEFA vedr. europæiske kampe 

1995 – 2012 F.C. København - (diverse titler bl.a. Pressechef og Club Secretary) 

I FC København havde jeg ansvar for promovering af klubben over for fans og sponsorer i samarbejde med 
Parken og Københavns Kommune.  
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I 1998 bliver jeg den første pressechef for FCK med ansvar for pressemøder og levering af stof til sociale 
medier osv. I de sidste 8.år hos FCK var jeg ansvarlig for klubbens deltagelse i UEFA turneringer og repræ-
senterede klubben i bl.a. European Club Association. 

Ansvarsområder/opgaver: 

• Udvikle klubbens kundebase (fans og sponsorer) 

• Presse orientering: akkreditering/pressemøder/pressemeddelelse 

• Etablering af en klub-butik 

• Redaktør for FCK-kampprogram og diverse opskrifter 

• Levere input til SoMe 

• Oversætte danske SoMe input til engelsk 

• Ansvar for medie budget 

• Ansvar for klubbens deltagelse i UEFA kampe 

1991 – 1995 Danske Bank - Servicemedarbejder 

Forenede Factors - et faktura-/finansieringsfirma ejet af Danske Bank. 

Ansvarsområder/opgaver: 

• Ansvar for diverse engelske korrespondancer 

• Telefonisk kontakt til engelske kunder 

• Diverse kundeservice opgaver 

1984 – 1988  Suzuki International – Salgs Manager 

Suzuki International var en lille del af den store Japanske koncern Suzuki. Jeg fik ansvar for afvikling af en 
række af nye produkter i musikafdelingen. Jeg rejste rundt til diverse messe i England og etablerede konto-
ret i London. 

Ansvarsområder/opgaver: 

• Ansvar for rekruttering 

• Udarbejdelse af jobprofiler 

• Udvikling af produktpræsentation 

• Salgsarbejde i Nord England og Skotland 
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1978 – 1984 - Harrods Assistant Buyer og Retail Management Course (London)  

Samtidig studeret Sales og Marketing på” College of Distributive Trades” på Leicester Square, London. 

Ansvarsområder/opgaver: 

• 6 år i forskellige afdelinger inkl. eksklusive Menswear, vin og urer 

• Kundepleje på alle niveauer både skriftligt og telefonisk 

• Certificate i Sales og Marketing fra College of Distributive Trades 

• Assistant Buyer med ansvar for prissætning, præsentation og salg af eksklusive varer 

Sprog:  

Jeg taler og skriver dansk med accent samt taler og skriver perfekt engelsk (Er vant til at blive brugt som 
engelsk oversætter). 

IT: 

Jeg har arbejdet med diverse IT-systemer såsom Word og Outlook, men også Microsoft Dynamics, Super 
Office og CITRIX CRM-systemer, Opera samt team management og kommunikations software som Trello, 
Teams og Zoom. Har arbejdet med UEFA platforms: Bridge og FAME.  

Jeg har produceret en del indhold til sociale medier og annoncer. Jeg har skrevet mange pressemeddelelser 
og udarbejdet en del Power Point præsentationer. Jeg har erfaring med både PC og Mac. 

PRIVAT 

Jeg er født i Newmarket, Suffolk, England i1958 men har boet i Danmark siden 1991.  

I min fritid ser jeg fodbold, har en stor interesse for kunst og musik, motionerer og passer min datter Anna 
samt vores Franske Bulldog: Minnie.  
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