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PROFIL  

Med min livs- og erhvervserfaring er jeg gennem egen opfattelse, kollegaers og 

diverse tests kommet frem til, at jeg er: 

Omsorgsfuld, meddelsom og en varm person, som gerne ser til, at tingene bliver 
gjort ordentligt. Mit talent ligger i at sørge for at give hjælp og støtte, så andre får 
deres behov opfyldt. Jeg er pligtopfyldende og opmærksom på andre menneskers 
behov og søger at skabe harmoni og trivsel. Jeg følger som regel reglerne og 
procedurerne på min arbejdsplads og kan ofte tilsidesætte mit eget behov for at få 
samarbejdet til at fungere og bevare harmonien. Hvis noget ikke fungerer, bidrager 
jeg gerne med idéer til forbedringer. 

 

ERHVERVSERFARING  

2021 – 2022 Receptionist/instruktør, Søhusets Motionscenter, FysioDK 
  

Ansvarsområder: 

• Frontofficeopgaver, besvare mails og direkte kundekontakt 

• Indskrive/afslutte medlemskaber og fysioterapipatienter 

• Oprette forsikringsforløb 
 

 
Feedback: 

• Fra kunde: Dejligt med en kvinde bag skranken, mærkbar 
ændring af serviceniveauet. 

• Fra kollega: Du er herligt direkte og langt mere administrativt 
orienteret, end de er vant til. 

 
 
2015 – 2021  Sekretær/eliteassistent, Dansk Atletik Forbund 

 
Ansvarsområder: 

• Frontofficeopgaver. Medlemmers/samarbejdspartneres første 
møde med forbundet. Besvare mails, journalisere, 
videreformidle. 

• Alt, hvad der havde med masters atletik at gøre. Både nationalt 
og internationalt. Hjemmeside og tøj. 

• Landsholdstøj – fra indkøb til pakning – over vask, lagerstyring, 
udbringning og kontakt med eliteatleterne. 

• Årlig medlemsregistrering. 

• Medaljeansvarlig. 
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Resultater: 

• Når jeg mødte atleter rundt om i landet, fik jeg ofte den 
tilbagemelding, at man kunne regne med at få hjælp, efter jeg 
blev ansat. 

• Fik ændret holdningen i forbundet fra, at masters var en flok 
dinosaurer til at være et attraktiv for forbundet og masterne blev 
taget seriøst. 

• Efter opsigelsen af alle os i administrationen pga. Corona er jeg 
af landsholdsatleter blevet spurgt, hvor jeg blev af? Det tøj, de 
har fået udleveret, passer slet ikke.  

• Jeg fik lavet en medaljewebshop, som næsten fjernede 
arbejdstid for forbundet og gjorde det meget lettere for de 
frivillige i foreningerne at gøre deres arbejde. 
 

2008 – 2015  Receptionsvikar/bogholderiassistent, Børnelægeklinikken 
 
 Ansvarsområder: 

• Betaling af regninger, afstemning af kontoudtog. 

• Scanning af prøveresultater. 

• Servicering af patienter og deres pårørende. 
 
2003-2014 Lærer, Børne-Familiecenter Kløvergården, Hjørring 
 
 Ansvarsområder: 

• Underviste børn/unge af socialt belastede familier i nært 
samarbejde med PPR og kommune. 

• Idræt, lavede idrætsdage for alle heldagsskolerne i Nordjylland, 
arrangerede lejrskoler til ind- og udland. 

• Arrangerede personaledage. 
 
Resultater: 

• Fik givet lysten til at gå i skole tilbage til mange børn gennem en 
klar holdning til sund sjæl i et sundt legeme.  

• Ved at være et godt eksempel og klar i mæglet fik jeg en del af de 
større elever til at tage ansvar for deres egne holdninger. 

• Var med til at højne niveauet af dokumentation og pædagogisk 
ordentlighed sammen med gode kollegaer. 

 
1981- 2003 Forskellige jobs, bl.a. underviser på døgninstitution i 5 år. 
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KURSER 

2021 - 2021 Administrativt IT og projektlederassistent, U Nord Hillerød 
 

• Tekstbehandling – Word 
• Regneark- Excel. 
• Grafik og billedredigering. 
• Præsentation Power Point. 
• Deltageren kan varetage projektlederrollen gennem 

teamudvikling drevet af motivation og engagement, håndtering 

af konflikter og kommunikation internt i projektet og i forhold til 

projektets øvrige interessenter 

2019-2020 Excel, Teknologisk Institut 
 

UDDANNELSE 

2001-2015 Special pædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitet 
 PALS pædagogik, Intern Uddannelse 
 
1994 - 1998 Håndarbejdslærer, Seminariet for håndværk og design, Nr. Sundby 

• Billedformidling 

• Kommunikation 

1984 -1987 Kontorassistent allround, Activ Personale Udvikling, Aarhus 

• Alt i en lille virksomhed, der lavede teambuilding kurser for 

ledere og virksomheder i ind- og udland bygget på erfaringer fra 

Jægerkorpset. Carsten Mørch var min chef og B.S. Christiansen 

var min kollega. Så jeg lavede alt fra opkrævninger, betalinger, 

kursusmaterialer til faldskærmsspring. 

 

IT  

Næsten superbrugererfaring:  Microsoft Office, Excel 

Brugerniveau:   C5, Complimenta, Flexyfitness, Umbraco, Roster 
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SPROG 

 

Flydende i skrift og tale:  Dansk og Engelsk 

Samtaleniveau:  Tysk 

 

FRIVILLIGT ARBEJDE 
• Startede kvindecricket op i Herning. 

• Tildelt ungdomslederpris i Brønderslev. 

• Træner i volleyball, fra handicappede i siddende volley til 1. 
division kvinder. 

• Var med til at indføre Kids volley i Danmark og har oplært rigtigt 
mange instruktører gennem DGI. 

• Jeg er træner i masters atletik i Hillerød nu på 4. år i 
aldersgruppen 35-82 år. 

 

KORT OM MIG 

Jeg bor sammen med min kæreste. Jeg har 2 stærke sønner med gode jobs og sunde 
interesser, 1 fantastisk svigerdatter og det skønneste barnebarn.  
Min fritid bliver mest brugt på atletik og tennis. Jeg rejser rundt i verden til 
internationale mesterskaber i atletik og vinder en medalje i ny og næ. 
Ellers er det min familie, der er i fokus. 
 

REFERENCER 

Haves og gives efter aftale. 


