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SPROG 

 

Dansk (Modersmål)  

Engelsk (Gode kundskaber)  

Svensk (Begrænsede kundskaber) 

Fransk (Begrænsede kundskaber) 

 

 

 

 
ERFARING 

Mennesker ønsker oplevelser. Positive oplevelser. De huskes. 

Det meste andet kan købes ved et tryk på en knap. 

Den positive oplevelse er ”et must” for et godt samarbejde.  

Den kan jeg levere.  

KOODINATOR / CHAPLIN 

2014 - 2021 

 

Privat beskæftigelses- og botilbud for mennesker med særlige behov. 

Modtagelse af eksterne og interne samarbejdspartnere, kolleger og 

kunder - herunder præsentation og rundvisning i virksomheden. 

Koordination af opgaver med målgruppen, eksterne 

samarbejdspartnere og kolleger. 

Tilrettelæggelse og indkaldelse til interne og eksterne møder. 

Div. mundtlig og skriftlig dokumentation. 

CAFÉLEDER / CHAPLIN 

2010 - 2013 

 

Daglig ledelse af cafeen med fokus på en positiv, helst unik 

totaloplevelse af besøget for gæsten. 

Fokus på et positivt, udviklende samarbejde med køkkenet. 

Via interviews med gæster fremgik det, at cafeen i min tid som 

cafeleder havde erhvervet mange stamgæster. Flere gav udtryk for, at 

de ”følte sig hjemme”, at ”det er hyggeligt at komme igen og blive 

genkendt”. 

Stigende omsætning i konstant opadgående kurve.  

Varetagelse af køkken med madtilberedning mv. ved sygdom og ferie. 

CAFÉ- OG KØKKENLEDER / MUNKERUPHUS 

2008 - 2010 

 

Munkeruphus - kunsthus med tilhørende café. 

Daglig ledelse af køkken og café. 

Fokus på gæstens oplevelse af en unik såvel kunstnerisk, kulinarisk som 

social oplevelse. 

Fokus på samarbejde med alle husets afdelinger og kolleger i alle 

funktioner. 
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FÆRDIGHEDER 

 

Jeg stortrives ved at servicere 

mennesker og leverer helst ikke 

blot den gode, men gerne den 

ekstraordinære oplevelse 

Jeg er god til at tale og smalltalke 

med mennesker - til at lytte og 

være i dialog og via dialogen 

afdække andres ønsker 

Jeg har altid arbejdet udadvendt 

med meget forskellige mennesker 

og målgrupper og kan ofte aflæse 

den enkelte og stille mig ind efter 

et individuelt behov og ønske 

Jeg er god til at opbygge et godt 

samarbejde og kollegaskab - humor 

er min faste følgesvend, både i 

arbejds- og privatliv - for mig går 

det ikke uden 

 
 

SOCIALFAGLIG MEDARBEJDER / HELSINGØR 

KOMMUNE 

2004 - 2008 

 

Arbejdsprøvninger af ledige borgere med såkaldt andre udfordringer 

end ledighed. 

Fokus på etablering af en positiv dialog med borgeren og mulighederne 

for at vende tilbage på arbejdsmarkedet. 

 

Mundtlig og skriftlig afrapportering. 

PROJEKTLEDER / HELSINGØR KOMMUNE 

1998 - 2004 

 

Projektledelse, div. aktiveringstilbud for ledige borgere.  

Undervisning i bl.a. i personlig kommunikation og mentale værktøjer til 

udvikling af ressourcer og livskvalitet.  

Fokus på samarbejde, etik og inklusion. 

 

ANDEN RELEVANT ERHVERVSERFARING 

 

Tjener, Restaurant Ophelia (1986-1987) 

Tjener, Restaurant Søstrene Olsen, Hornbæk (1983-1985) 

Receptionist, Independent Leasing, København (1980-1981) 

Receptionist, Hotel Hellebæk Kyst (1975 – 1977) 

UDDANNELSE 

JOURNALIST / 1991 

Danmarks journalisthøjskole  

Hovedopgave: ”10 år med BZ-bevægelsen i Danmark. Et portræt” 

Karakter: 11 

PÆDAGOGISK DRAMATIK / 1985 

Københavns universitet 

Karakter: 10 



 

3 

FRIVILLIGT ARBEJDE – ERFARING ELLER LEDELSE 

”Vores Teater”, administration, kunstnerisk og kreativ udvikling  

(2002-2006) 

 

Marienlyst Boligforening, bestyrelsesmedlem  

(1996-2000) 

 
 

 


