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Profil 

Som mangeårig intern konsulent – projektleder, facilitator og rådgiver - 

og nu som nyuddannet proceskonsulent vil det være et naturligt næste 

skridt for mig at arbejde som konsulent i et privat konsulenthus, en 

kommune eller lignende med en konstruktiv og samskabende profil. 

Jeg kommer med solid erfaring med alt fra strategisk planlægning af 

processer til facilitering af konkrete workshops, og jeg er begejstret for 

at lære nyt og udvikle idéer og metoder i arbejdet. 

Som projektleder har jeg en løsningsorienteret tilgang til projekter – også dem med åben proces og uudforskede 

mål. Jeg bruger mine gode relationelle kompetencer, når jeg leder processer, og ikke mindst når jeg faciliterer 

workshops, underviser og etablerer netværk med samarbejdspartnere. Jeg leverer imødekommende og professionel 

kommunikation og vægter læring og samarbejde højt. 
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📧 tinana@outlook.dk          🕻 27150701          🏠 Gurrevej 121, 3000 Helsingør 

 

Kompetencer 

Procesledelse 

Jeg varetager procesledelse ifm. organisationsændringer eller nye strategier, hvor jeg faciliterer involvering af 

medarbejdere, sparring af ledere m.v. Jeg faciliterer både længere forløb og workshops. 

Projektledelse 

Jeg sætter mål, skaber fælles fodslag, involverer de rette mennesker og kommunikerer i øjenhøjde. Jeg arbejder 

ubesværet med åbne processer, hvor såvel endemål som vej er uafklaret. Jeg har ledet adskillige udviklingsprojekter, 

uddannelsesprojekter og forskningsprojekter til succes med engagement og drive. 

Organisatorisk erfaring 

Jeg ved, hvordan et godt samarbejde giver den bedste faglige løsning med øje for mål og behov samt ’det fælles 

bedste’. Jeg har flair for at indgå i og skabe indflydelse på organisatoriske processer og bruger min erfaring fra 

forhandling, procesledelse og konfliktvejledning. 

Kommunikation og formidling 

Formidling er en del af mit DNA, og jeg kender vigtigheden af professionel og imødekommende kommunikation. 

Underviser og kursusplanlægger 

Jeg har en faciliterende tilgang, når jeg tilrettelægger, gennemfører og evaluerer forløb, kurser og workshops. 
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Relevante ansættelser og tillidshverv 

2019 -: Konfliktmægler og proceskonsulent 

• Konfliktmægler i politiske organisationer 

• Frivillig konfliktvejleder i Center for Konfliktløsnings Rådgivning 

• Workshops i konflikthåndterende arbejdsmiljø 

 

2008-2019: Intern konsulent og ledelsesrådgiver 

 Banedanmark 

 Jeg udviklede og implementerede et nyt dynamisk og involverende kommunikationssystem. Jeg løste  

 opgaven ved at lytte til organisationens forskellige behov og gennem inddragelse. Metoderne 

 spændte vidt og indebar såvel projektledelse som procesfacilitering og træning af ledere og 

 medarbejdere, og resulterede i en højere bevidsthed om kommunikation og videndeling i og mellem 

 afdelingerne. 

• Projektledelse 

• Procesfacilitering 

• Udvikling og afholdelse af kurser og workshops 

• Undervisning og facilitering af ledere og medarbejdere 

• Rådgivning, sparring og coaching af ledere 

• Strategisk udvikling 

 

2006-07: Projektleder for kompetenceudviklingsprojekt 

 Arbejdsmarkedsservice Storkøbenhavn (AMS) 

 Som projektleder for et initiativ for unge, ledige mødre sammensatte jeg et 

 kompetenceudviklingsforløb, der løftede kvinderne personligt og fagligt og fik mere end 50% i job. 

• Underviser og vejleder for enlige, ledige mødre 

• Udvikling og planlægning af kursusforløb 

• Rekruttering af og sparring med undervisere 

 

2005: Ekstern konsulent 

 Teknisk Landsforbund 

 Jeg udarbejdede en ansøgning om fondsmidler til kompetenceudvikling til TL og etablerede et 

 partnerskab med Dansk Byggeri, hvor projektet fik midler til et kompetenceudviklingsprojekt under 

 Den europæiske Socialfond. 

 

2004-05: Jordomrejse med min familie 

 Min familie tog ni måneder ud af kalenderen og rejste verden rundt - en fantastisk oplevelse! 

 

2002-04: Uddannelsesleder for projektlederuddannelsen European Project Manager 

 Den Europæiske Socialfond, Arbejdsmarkedsstyrelsen 



 Udvikling og tilrettelæggelse af en projektlederuddannelse under Den europæiske Socialfond, som 

 satte deltagerne i stand til at varetage alle aspekter af en Socialfondsprojekt med alt fra idéudvikling 

 til budgetstyring og administration. 

• Uddannelsesledelse med strategisk og praktisk uddannelsesplanlægning: idéudvikling, 

behovsafklaring, programlægning og ressourceallokering. 

• Projektledelse i offentlig styrelse 

• Udvikling og tilrettelæggelse af uddannelsen, herunder studieture i Europa, netværk i DK og 

Europa, forhandling af kontrakter m.v. 

 

2001-02: Undervisningsassistent og projektvejleder i kommunikation 

 Roskilde Universitetscenter 

• Projektvejleder og eksaminator ved Kommunikationsuddannelsen og Den Humanistiske 

Basisuddannelse 

• Undervisning og vejledning 

• Planlægning af seminarer og kurser for studerende 

 

2000-01: Projektleder for uddannelsesprojekt 

 Udviklingscenteret for Folkeoplysning og Voksenundervisning 

 Leder af uddannelsesprojekt til UNESCO’s uddannelseskonference International Conference on 

 Education – en opgave for Undervisningsministeriet. Projektet fik UNESCO’s 1. præmie. 

  

1998-2000: Voksenunderviser og vejleder 

 AOF Hovedstaden 

 Udvikling, planlægning og afholdelse af jobsøgningskurser og vejledningsforløb. 

 

Uddannelse og relevant videreuddannelse 

1996: Cand.comm. - 

kandidat i Kommunikation  Roskilde Universitetscenter 

2022 Proceskonsulentuddannelse - PKU Mannaz 

2018 Konfliktvejlederuddannelse  Center for Konfliktløsning 

Ledelse og organisation 

2016 Diplomkursus i forhandling  SDU 

2016 Kursus i organisation og ledelse DM 

2016 Kursus i trivsel og psykisk arbejdsmiljø DM 

2014 Mod på ledelse – internt lederkursus Banedanmark 

2010 Coaching   Lykke Rix Coaching 

2007 TeamDiamanten – certificering Brøgger Erhvervspsykologer 



2007 JTI-autorisation (Jungiansk Type Indeks) Center for Ledelse 

2003 Projektledelse i det offentlige CBS 

Undervisning og læring 

2010 Anerkendende pædagogik  DM Efteruddannelse 

2006 Faciliteringsuddannelse  DM Efteruddannelse 

2006 Vejledningsuddannelse  AOF Uddannelse 

1988 Voksenpædagogisk Grundkursus Voksenpædagogisk Center 

 

Om mig 

Jeg arbejder som frivillig konfliktmægler og har været frivillig medarbejder på Roskilde Festival gennem mange år. 

Jeg elsker at rejse og har rejst og oplevet verden fra mange vinkler - som rejseleder i Syrien, underviser på en 

højskole i Costa Rica, boet i slumkvarter i Chile og været på jordomrejse med min familie. 

Mine børn er flyttet hjemmefra, så jeg har friheden til at engagere mig mere i mit arbejdsliv og i verden omkring mig, 

og det nyder jeg. 


