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CV 
Visualisering af projekter og kundeservicering motiverer mig i arbejdet.  

Nyder at skabe god kommunikation med kunder og medarbejdere så der 

altid er fuld klarhed og forståelse omkring opgaverne. Stortrives i et 

fleksibelt arbejdsmiljø, hvor hver dag byder på nye spændende udfordringer. 

Mine faglige kompetencer modsvarer en 10-armet blæksprutte. 

Flair for IT gør det let for mig, at sætte mig ind i nye programmer og 

systemer. 

Min disc-profil vidner om, at jeg er en hjælpsom, engageret og rummelig. 

 

 
 
Kernekompetencer 
 

❖ Projektleder: Indsamling af data samt energistyring af 100+ ejendomme i Storkøbenhavn. 

Analyse af ejendommens forbrug samt påvisning af forhøjet forbrug. Månedlig 

afrapportering i henhold til dette.   

❖ IT-kundskab: Arbejder rutineret med mange forskelligartede IT-værktøjer samt kan virke 

som supporter for medarbejdere. 

❖ Administration: Visualisering og oprettelse af PowerPoint præsentation for Keynote 

Speaker på internationalt plan indenfor solenergi / ingeniør. Stå for ansøgninger i EU-regi 

indenfor energiområdet Oprettelse og arkivering af diverse dokumentationer 

❖ Illustrering: Tegne- og fotobehandlingskompetencer for at visualisere projektering og ideer. 
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Uddannelse 
2022 Senior Executive Service Ambassador HELPAHEAD 

1986 Teknisk Assistent / Teknisk Designer  

(Bygge- og Anlægslinien) 

Herning Tekniske Skole 

Sprogkundskaber 
 Mundtligt niveau Skriftligt niveau 

Dansk Perfekt Perfekt 

Engelsk 

Svensk 

Meget god 

Forstår 

Meget god 

Norsk Forstår  

IT 
Microsoft Office – PowerPoint, Word, Excel 

Superbruger af Adobe Acrobat  

Superbruger af Photoshop Elements – billedbehandling til bl.a. PowerPoint præsentationer 

Rutineret bruger af AutoCAD 

Superbruger af EnergyKey til Energistyring 

Superbruger samt underviser i forbindelse med implementering af projektstyringsprogram. 

Erhvervserfaring 
2019 – 2020 Sekretariatsleder Green Island ApS (nystartet firma) 

2016 - 2019 Administrator, Energistyring af Kuben Management (Cenergia opkøbt) 

1999 - 2016 Administration, service, tegneopgaver og 

fotobehandling. 

Cenergia 

1986 - 1998 Teknisk Assistent, VVS- afd. KPC-totalentreprise 

Fritid 
Familien er en stor del af min fritid. Derudover kan jeg lide at fotografere, arbejde med min PC / 

fotobehandling, gå i biografen, møde venner og veninder til en hyggelig snak, kreative gøremål 

samt oplevelser forskellige steder i Danmark. 

https://kubenman.dk/
https://www.kpc.dk/

