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Kit Borne 

03.08.1988 

 

Jeg hedder Kit Borne er 33 år gammel og bor i Hørsholm med mand og vores tre børn. 

Jeg er en smilende og loyal person som altid passer mit arbejde og mine opgaver til punkt og prikke. 

 

Mine stærkeste kompetencer er centreret omkring marketing, SoMe og salg. Jeg er også visuelt dygtig til at 

se billeder og hvordan ting tager sig flot ud. Tidligere har jeg arbejdet med flere opgaver som fotograf for 

Bisgaard sko, Dilling, Hanfalke og Kas Kopenhagen.   

 

Erhvervserfaring 

Freelance – SoMe, Marketing, visuel identitet   2016 - nu 

Jeg har gennem de seneste mange år arbejdet med alt fra boliginteriør til børnetøj og sko. Jeg har lavet 

SoMe, marketing og visuelt arbejde - særligt i form at kampagner og kommunikation på hjemmesider. 

Mit arbejde er båret at lige dele dygtighed og arbejdsomhed. Hvor jeg er med til at skabe resultater i form af 

øget salg og omsætning. I kan se mere på virksomhedsprofiler som Bisgaard sko A/S, Dilling, Serendipity 

organics, Naturbaby, Hanfalke, alt med et blik for afsætning. Personligt kan I se min egen stil og mere på 

min profil kit_borne på Instagram.  

Børnehuset Havblik               2012 - 2021 

Ansat som pædagog assistent. Dagligt arbejde med at udvikle og passe børn i alderen 0-6 år. Jeg har daglig 

dialog med forældre om deres børn og står også for evalueringer og tilbagemeldinger til forældresamtaler. Så 

jeg ved hvordan man levere et budskab bedst muligt til modtageren, så det bliver en positiv oplevelse for 

begge parter også selv om det til tider kan være særligt vanskeligt, når man taler med forældre om deres 

børn. Det vil også være en oplagt fordel i samtalen med kunder og den service jeg vil levere hver gang.  

 

Lundely børnehave                2008 – 2012 

 

Her stiftede jeg for første gang kendskab til arbejdet med børn og unge, som virkelig vækkede min interesse. 

Samtidig flyttede børene til en nybygget institution, og jeg havde derfor en stor del i arbejdet med at etablere 

og danne et nyt og sikkert fundament for børnene i denne institution. 

Flextronics Skive            2007 –  2008 

 

Produktionsmedarbejder med ansvar for den daglige produktion. arbejde med lodning af komponenter, 

samling af headset og pakning af vare. arbejde med deadlines, samt support til vores produktionschef.  

 

McDonald’s              2006 – 2007 

Fuldtids ansat i restauranten, ansvar for den daglige madproduktion og salg ved kassen. 
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Uddannelse 

- Kursus i salg og salgspsykologi  

- Kursus i Digital markedsføring hos Bigum &Co 

- Pædagogisk Assistent (3-årig uddannelse)      

- Færdigheds kursus i elementær brandbekæmpelse    

- Kursus i følgende førstehjælpsmoduler     

- Hjerte – lunge redning 

- Livreddende førstehjælp 

- Førstehjælp ved sygdom 

- Førstehjælp ved tilskadekomst  

 

Fritid 

Freelance fotograf med passion for børn, nordisk stil, kreativitet og klassiske billeder. Størstedelen af min 

fritid tilbringes sammen med min mand og vores to børn. Jeg elsker at rejse til nye destinationer de seneste 

par år har været Sydafrika, Borneo, Sri Lanka, London, Paris og Maldiverne og holder især af aktive ferier, 

hvor mødet med enten naturen og forskellige kulturer står højt på ønskelisten. 

 

Primære og personlige kompetencer 

- SoMe 

- Marketing 

- Kreativ 

- Salg 

- Selvstændighed  

 


