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LinkedIn:  

malueh@hotmail.com 
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henriksen-9834b049/ 

  

 

Resumé 
Politisk og samfundsmæssigt engageret og interesseret med erfaring inden for rådgivning af 
intern- og ekstern kommunikation, presse, journalistik og strategi for blandt andet politisk styret 
organisationer og foreninger.  
 
Jeg er løsningsorienteret og grundig med min research, og går ikke på kompromis med kvaliteten 
af mit arbejde. Jeg har et positivt mind-set og en stærk ”jeg kan” attitude med en skarp pen og 
stærke kommunikative færdigheder.  
10. år i Forsvaret som leder har gjort, at jeg formår at holde hovedet koldt i pressede situationer, 
have flere bolde i luften – gribe dem og stadig bevare overblikket.  
 
Mine spidskompetencer ligger inden for: Pressearbejde, research, rådgivning, intern- og ekstern 
kommunikation, ledelse, digital kommunikation og journalistik/tekstforfatning.   
 

Kompetencer og relevant erhvervserfaring 

! 10+ års erfaring som leder og 

mellemleder 

! Digital markedsføring  

! Projektledelse 

! Kommunikationsrådgivning 

! Forretningsudvikling 

! Journalistik, presse og research 

! Strategi 

! 2 gange udsendt til internationale missioner 

med Forsvaret 

 

Karriere (overblik over relevant arbejde) 

2021-2022 
2020-Nu 
2020- 2022 
2020-2021 
2019-2020 
2018-2019 
2017-2018 
2017 

Journalist, Jysk Fynske Medier/Hovedstadens Mediehus; KøbenhavnLIV 
Presse- og medierådgiver for Folketingskandidat, Venstre (frivillig) 
Presse- og medierådgiver for Venstre Valbys formand (frivillig) 
Leder for kommunikationsudvalget, Red Barnet Hovedstaden (frivillig) 
Barsel  
Udviklings- og kommunikationskonsulent, EKKOfonden (tidsbegrænset) 
Kommunikations- og marketingsansvarlig, Event service ApS  
Kommunikationskonsulent ved Forsvarsministeriets Personaleservice (Ekstern 
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2016-2017 
2014 
2014 
2012-2013 
2004-2014 
2001 

konsulent) 
Folkekirkens Nødhjælp, Sydhavn (frivillig) 
PR & marketingskonsulent, Reborn Raw Race, København  
3 mdr. Praktik, kommunikationsafdeling, Forsvarets rekruttering, Jonstrup 
Kommunikationskonsulent, PerformBetter.dk, København  
Professional soldat, Det Danske Forsvar 
Red Barnet, København (frivillig) 

 

Uddannelse og relevante kurser 

2011-2017 
2017 
2008 
2004-2005 
1997-1999 

HA.Kom & Cand.Merc.kom, Copenhagen Business School, Frederiksberg 
6 ugers kursus i Digital Marketing, Bigum & Co.  
Officersuddannelse, Hærens officersskole, Frederiksberg 
Sergentuddannelse, Hærens sergentskole, Varde Kaserne  
Studenterkursus, Næstved Gymnasium og HF 

 

Relevante arbejdsopgaver  
2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journalist for KøbenhavnLIV, Hovedstadens Mediehus 
Lokal journalistik i Hovedstadsområdet, 12. måneders projektansættelse 
Hovedopgaver:  

• Skrive artikler og content til web, print og sociale medier herunder; 
• Billeder og videoer til SoMe 
• Pressemeddelelser og debatindlæg 
• Lokaljournalistik om alt fra trafikale udfordringer, krimi og politik, sociale 

udsatte, Corona-relateret artikler, events -og arrangementer. 
• Arrangere diverse events -og arrangementer i alle vores ti områder i 

Hovedstaden, samt dække dem journalistisk både før, under og efter 
• Samarbejde med forskellige erhvervsdrivende og herigennem skabe et 

solidt samarbejde fremadrettet i forhold til arrangementer –og events 
• Læs mine artikler her: 

https://zip.news/dk/author/Malue%20Henriksen?country=DK 
 
Presse- og medierådgiver, Venstre Valby (Frivillig) 
For Folketingskandidat Anders Fausbøll ifm. Folketingsvalg  
Hovedopgaver:  

• Rådgive omkring den eksterne kommunikation til SoMe, hjemmeside og 
lokale medier, herunder pressen 

• Rådgive ift. offentlige debatter, radio og TV 
• Læserbreve og nyhedsbreve til web og Sociale Medier  
• Bidrage til kampagnestrategier og valgkampagne  
• Krisekommunikation 

 
Presse- og medierådgiver, Venstre Valby (Frivillig) 
For formanden Venstre Valby; René Bredal ifm. KV21 
Hovedopgaver:  

• Udarbejde kommunikationsstrategier for 2021 ifm. KV21 
• Rådgive/bidrage omkring den eksterne kommunikation til SoMe, 

hjemmeside og lokale medier, herunder pressen 
• Rådgive -og varetage hjemmeside 
• Artikler, læserbreve, kampagnemateriale 
• Krisekommunikation 
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2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leder for kommunikationsudvalget, Red Barnet (Frivillig) 
Leder i Hovedstadsområdet 
Hovedopgaver:  

• Udarbejde strategier for den interne- og eksterne kommunikation samt 
iværksætte disse 

• Presse samt mediehåndtering 
• Optimere den interne kommunikation – skabe en rød tråd 
• Rådgive, motivere og lede frivillige medarbejdere 
• Udarbejde skriftligt materiale både internationalt, nationalt og lokalt  
• Sparring på tværs af ressortområder 
• Nyhedsgenerering  
• PR 

 
Udviklings –og kommunikationskonsulent, EKKOfonden  
Bosteder for psykisk sårbare personer 
Hovedopgaver:  

• Bidrage til udviklingen af virksomhedsstrategier 
• Formulering af HR strategi, afdelingsstrategier m.v.  
• Udarbejde og bidrage til interne- og eksterne kommunikationsstrategier 
• Ansvarlig for det månedlige interne nyhedsbrev  
• Nyheder, information samt vedligeholdelse af hjemmeside 
• Udarbejdelse af indholdet til deres fysiske magasin (4 gange årligt) 
• Varetage LinkedIn profil 
• Forberedelse til konferencer, herunder materiel og koordinering    
• Medadministrator af vores intranet, herunder oplægge nyheder, historier, 

strategier, informationer, vedligeholdelse samt ansvarlig for kontakten og 
samarbejdet med udbyderne 

• Forandrings- og ledelseskommunikation  
 
 
Kommunikations- og marketingsansvarlig, Event service ApS 
Varetager alt det bagved liggende arbejde ifm. events og arrangementer 
Hovedopgaver: 

• Administrere alle sociale medier, herunder markedsføring, 
historiefortællinger og nyhedsgenerering 

• Administrere hjemmeside og opdatering af denne inkl. oplæg af nyheder 
og fortællinger 

• Målinger- og analyser af resultater (analytics og business Manager) samt 
SEO  

• Branding/markedsføring 
• Projektledelse 
• PR 
 

Ekstern konsulent ved Forsvarsministeriets personalestyrelse (FPS) 
Kommunikationskonsulent ved Forsvarets rekruttering 
Hovedopgaver: 

• SoMe kampagner  
• Nyhedsgenerering og historiefortællinger på SoMe 
• Bidrage til kampagneplanlægning- og eksekvering 
• Tekstforfatter  
• Projektledelse 
• PR 
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2014 
 

 
PR & Marketingskonsulent, Reborn Raw, København 
Arrangør af forhindringsløb og ekstremløb 
Hovedarbejdsopgaver: 

• Varetage markedsføringen af de sociale medier 
• F2F ”hvervning” ved forskellige institutioner og arrangementer 
• Kampagne planlægning og eksekvering  
• Medvirkende i kampagnefilm og reklamebilleder  

 
2014 
 

 
Praktik, (FPS) Forsvarets rekruttering, Jonstrup 
Rekruttering både internt- og eksternt til deres uddannelser 
Hovedarbejdsopgaver: 

• Optimering af Forsvarets app ”Træn med Forsvaret”  
• Formulering af uddannelsesbeskrivelser for de nye officersuddannelser 

ved Forsvaret 
• Hvervning ved F2F arrangementer (Carrier Fair, Kvindedag m.m.) 

 
2012-2013 
 

Kommunikationskonsulent, PerformBetter.dk, København 
Salg af træningsudstyr og kurser indenfor Crossfit/funktionel træning  
Hovedarbejdsopgaver: 

• Optimering af hjemmeside 
• Reklamere for forskelligt træningsudstyr og kurser på 

hjemmesiden, i brochurer samt SoMe  
• Oversættelse af tekster fra dansk til engelsk og omvendt 
• PerformBetter.dk 

 

IT 

• SEO/SEM 
• Wordpress   
• Adwords  
• MS Office pakken  

• Dr. Publish 
• CRM-system(er) 
• Templates  
• Pages  

• MailChimp 
• Google analytics 
• Business Manager  
• SharePoint 

 

Sprog 

• Sprog1 • Engelsk (flydende) • Skrift & tale 

• Sprog 2 
 
• Sprog 3 

• Tysk (gode kundskaber) 
 
• Svensk (basis 

kundskaber) 

• Skrift & tale  
 
• Tale og forstå  

 
Fritid 

• Håndbold, CrossFit • Frivilligt arbejde • Netværksmøder 

• Familie & venner  • Rejser & sprog • Politik 
 


