
Adresse
Hovedgaden 11D 2791 Dragør

Fødselsdag
14. juni 1969

Telefon
+45 25 46 54 20

E-mail
familywalkerandersen@gmail.com

Civilstatus
Engelsk gift med Mark, hvor vores 
fællessprog foregår på engelsk

Sprog
Dansk - Modersmål
Engelsk - Professionel
Spansk - Professionel
Svensk - Professionel
Norsk - Professionel
Tysk - Husbehov
Fransk - Husbehov

Kompetencer
Service
Positivitet
Smil
Kommunikation
Samarbejde og netværk
IT kendskab til Officepakken

Opnåede livsresultat
To ubekymrede graviditeter og barsler 
under orlovsperiode 2004-2008. To 
pseudo tvillinger med start på det søde 
liv i Sydney, Australien

Profil
Den røde tråd i min karriere er at yde top support og service. En service, der strækker 
sig vidt omkring og på kryds og tværs af alle afdelinger. En service i øjenhøjde. Min 
tilgang til diverse opgaver tager jeg altid seriøst - og med en positiv indstilling. Med 
min person vil I få gavn af min erfaring med en bred vifte af administrative opgaver, 
og international kommunikation, både mundtligt og skriftligt. I vil få en kollega, som 
bærer sit smil i alle situationer. Jeg er en kollega, som ser succes og resultater i stærkt 
samarbejde med mit team. Min friske energi, uhøjtidelige selvironi og empatiske 
væremåde, får jeg altid bekræftet positivt blandt ledelse og kolleger. 
COVID-19 ORLOV har beriget mig med en verden udenfor Københavns Lufthavn, 
hvor jeg til stor glæde og udvikling har været med til at få Danmark igennem 
pandemien som receptionist og servicemedarbejder. 

Erhvervserfaring
Københavns Lufthavn
Jan08-

SAS Koordinator

Ankomst-og bagageservice 
Ansvarlig for udkørsel og koordinering af 
forsinket bagage
Ansvarlig for koordinering af overnatning af 
strandede passagerer
Ansvarlig for opretholdelse og koordinering af 
øvrige flyselskabers erstatningsreglementer

Københavns Lufthavn
Nov00-Feb04

SAS Ankomst Service Assistent

Assisterende ved passagerhenvendelser og 
rapportering ved forsinket bagage
Assisterende ved flyforsinkelser, der betød 
passagerer måtte overnatte i København
Assisterende ved registrering af bortkommet 
bagage, nationalt som internationalt
Asssisterende ved oplæring af SAS elever og 
aspiranter

København Lufthavn 
Dec99-Nov00

SAS Supervisor

Maria Kastberg Andersen
Smil, du er på



Disponering af personale til check-in skranker i 
T2/T3 og transit
Support til check-in medarbejdere, både i 
forhold til systemer og ombookinger
Support ved øvrige flyselskabers (customer 
airlines) forsinkelser og aflysninger, samt 
konfliktløser
Bindeled ledere og medarbejdere imellem

Københavns Lufthavn
Dec96-Nov99

SAS Ground Service Agent

Check-in via korrekt dokument check
Flyafgang med tæt samarbejde kaptajn og crew 
imellem
SAS Business Class Lounge Receptionist
Instruktør for ny ankomne SAS kolleger

Placa dels Angels, 
Barcelona, Spanien
1994-1996

Privat tutor

Undervisning i højere uddannelseniveau i engelsk og 
spansk

Uddannelse
Universitat Autonoma  
Barcelona, Spanien
1993-1994

ERASMUS Legat

Udmærkelse i spansk/katalansk oversættelse

Copenhagen Business 
School
1990-1993

Translatør

Bachelor i engelsk og spansk

Copenhagen Business 
School
1989-1990

HH Niels Brok Julius Thomsens Plads

Højere handelseksamen i handel og økonomi

CIELF, Paris, Frankrig
1988-1989

DIPLOM

Udmærkelse i fransk sprog og kultur

Ingrid Jespersens Private 
Gymnasieskole
1985-1988

Nysproglig student


