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Service Ambassadør som din medarbejder?  

Jeg er superlimen, der får samarbejdet til at hænge sammen på tværs af 
afdelinger og min kommunikation skaber trivsel & harmoni i alle funktioner og 
processer. 

Det at være proaktiv falder mig naturligt. Jeg ser andres behov, spørger ind 
og er på forkant med situationer, der måtte opstå. Jeg er kendt for at være 
meget ærekær omkring mit arbejde og går gerne langt og i dybden  for at finde 
den gode løsning. Ligeså mestrer jeg fordybelsens kunst. 

Når kolleger møder mig på kontoret, oplever de en person med energi og et 
positivt sind. En person, der er omhyggelig med sit arbejde, men som samtidig 
er nærværende og har fokus på trivsel og på hvad vi sammen kan gøre, for at 
have det godt, når vi går på arbejde. 

             
            

ERHVERVSERFARING: 
2020 – dec. 2021      Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, sekretær (barselsvikar) 

• Kalenderstyring for en fagdirektør og fire Underdirektører 

• Udsendelse af trivselsmålinger til kontorchefer, underdirektører og fagdirektører 

• Del af et sekretærteam, der afløste hinanden ved sygdom, ferie og kursus 

2018-2020       Sony Nordic, NNE og Lægeforeningen, Receptionistvikar 

• Receptionist med de mange forskellige opgaver, der her ligger 
 

2017-2018       CALLIAS, Receptionist 

• Ansvarlig for oprettelse af nye kunder i de forskellige it-systemer 

• Omstillingsbord for forskellige firmaer (alt fra advokater til autoværksted) 

• Virksomhedernes venlige, høflige og hjælpsomme stemme udadtil 

• Virksomheden er desværre siden gået konkurs 
 

2013-2016        Naturstyrelsen, Journalmedarbejder, 

• Ansvarlig for oprettelse af sager, journalisering af al indkommen post samt videreformidling af posten til den 
sagsansvarlige 

• Hjalp med at få den nye styrelse i Randbøl op at køre ifm. journalisering og receptionstjeneste 

 

 2008-2013     Naturstyrelsen, Journalansvarlig 
• Ansvarlig for oprettelse af sager, journalisering af al indkommen post samt videreformidling af posten 

til den sagsansvarlige 

• Klargjorde personalesagerne til aflevering til Rigs Arkivet 

• Ansvarlig for digitalisering af samtlige personalesager efter gennemgang af personalepapirsagerne 

• Elevansvarlig i journaliseringsøjemed 

• Undervisning af nyansatte i ESDH-Captia 
 

2005-2008    Falck Healthcare, kontorassistent 

• Opdatererede kundekartotek 

• Kontakt med kunder og sagsbehandlere m.m. 

• Tjek og registrering af timeregistrering ifm. patientbehandling 

• Udarbejdede statistiker til de tilknyttede virksomheder 

2002-2004   Vision of Scandinavia, Tour operatør 
• Oprettede rejser til Norge og sørgede for, at alt var bestilt iht. kundeønske 

• Kontakt med franske rejsebureauer og norske hoteller/restauranter/færger/museer m.m. 

• Forhandlede priser så avancen blev størst mulig 
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1994-2001 Hotel- og Restaurantskolen, Chefsekretær 

• Ansvarlig for registrering og omfordeling af al indkommen post, telefonpasning, back-up for reception 

• Kalenderstyring for skolens ledelse 

• Korrekturlæser af skolens infoblad og referent ved diverse ledermøder 

• Receptionens forlængede arm 

• Kontorelevansvarlig 

• Hjalp til i forbindelse med skolerejser/studierejser 

• Medarrangør af international juleudstilling i København med deltagelse af Europas kokkeskoler 

• Medaktør til skolens jubilæumsfest og med i diverse arrangementsudvalg 
 

1993-1994 Copenhagen Business School, projektansvarlig (tidsbegrænset) 
• Ansvarlig for indscanning af franske juridiske tekster samt korrekturlæsning af samme inden det hele blev 

lagt på et    tilgængeligt drev for de studerende 
 

1991-1992 Johs. M. Klein, Chefsekretær (barselsvikar) 
• Ansvarlig for telefonisk og skriftlig kontakt med de udenlandske leverandører af vine og spirituosa 

 
 

KURSER / UDDANNELSER: 
2022 Senior Executive Service Ambassador, HELPAHEAD 
2021 SU-kursus 

2016 Kompetencekursus: Den professionelle receptionist  

2012 Kursus: Journal og arkivet 
2011 Kursus: Kontorelevuddannelsesansvarlig 

2010 Kursus: Alt hvad du behøver at vide om arkivlov, opdatering og de nyeste regler 

 2009 Kursus: Kontorets administrator og koordinator 
2008 Forvaltningsretskursus 

2005 Regnskabsmedarbejderkursus 
1991 Uddannet tosproglig korrespondent (fransk-engelsk) fra Handelshøjskolen i København 

 

 SPROG: 
Fransk – flydende (skriftligt og mundtligt) 
Engelsk – flydende (skriftligt og mundtlig) 

Tysk – bedst mundtligt 
Svensk og norsk – bedst mundtligt 

 

IT:

•  Captia (journaliseringssystem)

•   F2-kendskab 

•   Office Pakken 

•   Outlook (inkl. WorkZone for Office) 

•   Navision 

•   Dixa (call center system) 

•  Cisco (telefonomstillingssystem) 

•  Mitel 5000 contact center (tlf.omstillingssystem) 

•  Podio (call center system) 
 

FRIVILLIGT ARBEJDE: 
• 2018 - 2021 Tilknyttet Senior Erhverv Hovedstaden som konsulent på frivillig basis 

• 2008 – 2016  Bestyrelsesmedlem i den lokale HK-klub i Naturstyrelsen 

• 2003 -  Næstformand i min andelsboligforening ABF Westerhus på Frederiksberg 
 

PRIVAT / FRITID: 
Næstformand i ABF Westerhus. Gåture med kæresten, vores to katte, gode bøger, museumsbesøg. Interesserer mig meget 

for historie og kunst. Elsker at opleve nyt, og rejser gerne både inden- og udenrigs, for som H. C. Andersen sagde ”At rejse er 

at leve”, på rejser lærer man ufatteligt meget om andre mennesker - og måske især – om én selv. 

REFERENCER: 

Referencer og udtalelser kan udleveres i forbindelse med en samtale. 
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