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Min stærke side er koordinering og strukturering på alle planer, hvor jeg med et godt overblik over 
arbejdsprocesserne og logistikken, kan garantere en leverance i høj kvalitet inden for corporate-, sociale- og 
kulturelle events. I mit arbejde bestræber jeg på at skabe en effektiv dialog mellem de interne og eksterne 
arbejdsgrupper, hvor en effektiv planlægning giver mig overskud og en målrettet fokus på detaljer. Jeg har 
erfaring med at kommunikere med mange typer mennesker og motivere medarbejdere til at samarbejde 
tværfagligt, hvor inddragelse af kunden i hele processen er min topprioritet, så vi sikrer at vi opfylder alle 
kundens ønsker og behov. 

ERHVERVSERFARING 
12/2019 – nu    Værtinde/Meeting & Event Agent, Clarion Hotel Copenhagen Airport, Business Center 

• Min stilling indebærer en blanding af operationelle og administrative opgaver, 
såsom reception, kundekontakt, udarbejdelse af serveringslister, booking af 
mindre møder, kommunikation med andre afdelinger, lukning af regninger, samt 
møder med organisatorer og afvikling af events. Jeg er ansvarlig for at uddelegere 
opgaver til Event Team, som består af tjener, housemen og vikarer, servere mad, 
hjælpe med AV udstyr og forberede set-ups i mødelokaler og venues. 

06/2017 – 07/2017 Customer Service Representative, Regus Express Kastrup Luthavn 
• Kundekontakt, booking af møder, forberedelse af mødelokaler og reception. 

01/2017 – 08/2017 Tolk, Tolkeservice Danmark ApS 
• Som tolk har jeg deltaget i mange forskellige samtaler mellem kommunen og 

borgeren, hvor jeg gennem mit erhverv har opnået erfaring med de sociale 
problemstillinger, som borgeren kan befinde sig i og hjælpe dem med inklusion i 
det danske samfund. 

09/2008 – 10/2014 Sygehjælper, Ryetbo Plejehjem i Værløse 
• Koordinering og udarbejdelse af daglige køreplaner for vikarer. 
• Journalisering og registrering af data, herunder driftsplan og varebestilling. 
• Udover den daglig pleje, har jeg stået for forberedelse og afvikling af diverse 

arrangementer for beboerne, såsom folkedans, koncerter og champagne brunch. 

08/2005 – 02/2006 Lærer og projektmedarbejder, Artistic Association Grodzki Theatre, Polen 
• Vurdering af projekt for EU-kommissionen. 
• Planlægning og koordinering af udstillinger, samt offline markedsføring. 



 

• Lærer i Terapiværksted Institut for mennesker med psykiske og fysiske 
funktionsnedsættelse og sociale problemer, herunder planlægning af 
arrangementer og udflugter, bestilling af handikaptransport og forplejning. 

ANDEN ERFARING I FORBINDELSE MED EVENTKOORDINERING 
Har arbejdet ved forskellige festivaler og messer, bland andet Iværk&Vækst, Warsaw Film Festival, Odense 
Folk Festival, U-Turn Copenhagen og Golden Days Festival, Boldklubben Skjold, hvor jeg har stået for afvikling 
af arrangementer, logistik og kommunikation med publikum. Derudover har jeg været vært og event-
planlægger for Couchsurfing samfundet i København og projektmedarbejder hos The Public Art Organisation i 
West Bromwich. Jeg er en frivillig Eventkoordinator i Dansk Zoologisk Selskab, hvor jeg har ansvar for 
indhentning af tilbud, samarbejdsaftaler og afvikling af faglige arrangementer. 

UDDANNELSE OG KURSER 
05/2021     Ledelse, der skaber social kapital, Erhvervsakademi SydVest (12) 

• Skabelse af højere produktivitet gennem trivsel og godt samarbejde i 
organisation. 

• Definere udviklingsområder inden for arbejdet med social kapital. 
• Opstilling af handlingsplaner for ledelsepraksis i relation til udviking af social 

praksis.  

08/2017 – 01/2018 Eventkoordinator, EUD Merkantil, NEXT Uddannelse Copenhagen (12). 
• Erhvervsøkonomi, afsætning, IT (Office Pakken, databaser, dataindsamling, 

lovgivning mfl.), kommunikation, eventplanlægning og projekt management.  

02/2017 – 03/2017 Service Ambassadør, Salgspsykologi og grundlæggende salg, KEA og HELP@HEAD(10)  
• Oplevelsesøkonomi, klagehåndtering, salg, interkulturel forståelse, MICE og 

Revenue Management, samt segmentering af kunder og markedet. 
• Afsluttende eksamen (10) i en business case med publikumsudvikling hos 

Dansehallerne i Carlsberg Byen (tilgængelig på LinkedIn). 

10/2000 – 06/2007 Cand.mag. i komparative kulturstudier og kulturprojekt ledelse, Warszawas 
Universitet 
• Uddannet kulturformidler med speciale i planlægning af events, udstillinger og 

festivaler, herunder finansiering af projekter, samt fokus på at formidle og 
inddrage borgere i kulturprojekter. 

05/2005 – 04/2006 Kulturprojekt ledelse, Akademi af sociale iværksættere ASHOKA, Polen. 

SPROGKUNDSKABER 

Polsk: Modersmål 
Dansk: Taler og skriver på højere niveau (PD3 og Studieprøve)  
Engelsk: Taler og skriver på højere niveau 
Norsk: Forstå skriftlig og mundtlig  

Jeg er 40 år og interesserer mig for det tyvendeårhundreds kultur, kønsstudier og psykologi. Jeg er et 
friluftsmenneske af natur og elsker at være aktiv, hvor jeg nyder godt af at vandre, danse og cykle. Jeg går til 
body pump og body combat, og elsker at lave mad med familien og venner. 


