
Tina Auchenberg Jensen P. Mogensensvej 21 

3400 Hillerød

+4523276473

tina.auchenberg@hotmail.com

Født: 1992

Introduktion - lidt om mig

Jeg er glad, udadvendt, og har masser af humor. Samtidig er jeg ansvarsbevidst og har et godt 

overblik i stressede situationer. Jeg er fleksibel, serviceminded og har klart flair for IT. Jeg har 

erfaring med at starte nye projekter og tænke i innovative løsninger, holde styr og orden, samt 

koordinere andre medarbejder.  

Arbejdserfaring

SERVICEMEDARBEJDER MED ANSVAR - HILLERØD VACCINATIONSCENTER

Februar 2021 - April 2022

Arbejdsopgaver:

Jeg har arbejder som en del af serviceteamet på Hillerød vaccinationscenter. Jeg har ofte haft 

rollen som Flowmaster, hvilket gjorder jeg skulle sikre flowet og have ansvar for resten af 

serviceteamet. Jeg har fået en masse erfaringer omkring at være serviceminded, løse vanskelige 

opgaver hurtigt, starte nye projekter, tænke i innovative løsninger, løse computerproblemer, holde 

styr og orden, samt koordinere andre medarbejder. Dertil har jeg haft en del administrative 

opgaver      

PÆDAGOG

Oktober 2017 - December 2020

Arbejdsopgaver:

Jeg har arbejdet som pædagog og vikar i forskellige børnehaver, SFO’er og vuggestuer. I 

børnehave har jeg arbejdet meget med Krea, Bevægelse og Natur/Science didaktiske tilgange til 

forskellige emner. Jeg har arbejdet meget med at skabe relationer og løse konflikter, samt være en 

synlig voksen. I vuggestue har jeg arbejdet med mange helt små børn, hvor rytmen ofte er 

forskellig, og hvor man skal være omstillingsparat. Der har været et stort fokus på sproget, og 

arbejde på gulvet og i børnehøjde. Jeg har tilegnet mig lidt viden omkring forældre samtaler, og 

andre møder. I SFO/skole var jeg tilknyttet en 1. klasse, som var socialt udfordret, hvilket gjorder vi 

måtte tilrettelægge de fleste timer med intensiv understøttende undervisning. Her havde jeg 

medansvar for planlægning og udførelsen af forskellige lærerige aktiviteter, samt gennemførelsen 

af Trin for Trin. I SFO’en havde jeg bestemte aktiviteter hverdag som f.eks. Bål dag med snobrød, 

cafedag, ansvar for afkrydsning og indkrydsning, krea, samt sløjd værksted. 

TJENER

Maj 2007 - Juli 2007

Arbejdsopgaver:

Severing, opvask, iskoisk og oprydning

Kvalifikationer

Rekruttere medarbejder

personalekoordinering

planlægning og koordination

administrativt arbejde

projektarbejde

pædagogisk arb., børn 0-5 år,

fritidstilbud

pædagogisk arb., børn 0-5 år,

daginstitution

Microsoft Office

Service

kundebetjening og service

lagerarbejde

IT-erfaring

BRUG AF DE FLESTE
PROGRAMMER, LÆRER
HURTIGT INDENFOR IT OG ER
SUPER DYGTIG TIL
FEJLFINDING:

Øvet

Kørekort

JEG HAR FLG. KØREKORT:

Almindelig bil (B)
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Uddannelse

PÆDAGOG (PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE) - PROFESSIONSSKOLEN UCC,

NORDSJÆLLAND

2013 - 2016 (Mellemlang videregående uddannelse)

HØJERE HANDELSEKSAMEN (HHX) (GYMNASIAL UDDANNELSE) - HILLERØD HANDELSSKOLE,

CPH NORD

2008 - 2011 (Gymnasiale uddannelser)

FOLKSKOLE - TINGBAKKEN

1998 - 2008 (Grund-/folkeskole indtil 9. klasse)

Kurser

HÅNDHYGIEJNE FOR AKUTBEREDSKABET

Afsluttet 2021 - Kursuslængde: 1 dag

AKUTBEREDSKABETS BRANDKURSUS

Afsluttet 2021 - Kursuslængde: 1 dag

Kursus indenfor brand og brandsikring 

KURSUS FOR BRUG AF EPI-PEN

Afsluttet 2018 - Kursuslængde: 1 dag

Hvordan man administrerer en Epi-pen sikkert og forsvarligt

FØRSTEHJÆLP

Afsluttet 2016 - Kursuslængde: 1 dag

Førstehælp alm. og til små børn

Sprog

DANSK

Forståelse Flydende/modersmål

Tale Flydende/modersmål

Læse Flydende/modersmål

Skrive Flydende/modersmål

ENGELSK

Forståelse Øvet

Tale Øvet

Læse Øvet

Skrive Øvet
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Frivilligt arbejde

FODBOLDSKOLETRÆNER - FIF KLUBHUS

Juli 2013 - Nu

Lave, træne, øve, gennemfører/udføre et fodbold træningsprogram for piger i alderen 7-14

Det kan jeg også

- Godt overblik i stressede situationer

- Er god til brug af IT, samt løse IT-problemer

-  E r  mege t  læ renem

- Håndtere forandringer og omrokeringer positivt

- Er fleksibel med mødetider og opgaver

- Er seviceminded og har er god til at skabe relationer
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