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PERSONLIG DATA: 

 

Navn: Claudia Maria Hansen  

Adresse: Hoffmeyersvej 63 1. th.  

Telefon: 20679574 

Mail: claudia.m@tdcadsl.dk 

 

 

PERSONLIG BESKRIVELSE: 

Som professionel sagsbehandler med bred erfaring indenfor digital sagsbehandling, er jeg 

serviceminded, systematisk, engageret og løsningsorienteret på samme tid. Jeg formår at holde 

fokus på det væsentlige, samtidig med, at jeg holder mange bolde i luften. Nye udfordringer og at 

arbejde med forskelligartede opgaver passer mig godt og jeg søger altid at optimere det jeg laver. 

ERHVERVSERFARING: 

2018-2020 Administrativ assistent, Inabensa Danmark, Herlev 

 

Inabensa Danmark er den spanske entreprenør, med ansvaret for at udføre alle 

installationer i det Nye Herlev Hospital NHH. Mine opgaver var at hjælpe 

administrationschefen med at sikre en jævn og tilstrækkelig informationsstrøm i 

virksomheden, at følge op på små kontrakter, at støtte og sikre kvalitet om 

digitalisering af dokumenter og mappevedligeholdelse, at støtte arbejdsmiljø og 

miljø for personale. Også som oversætter fra dansk til spansk og spansk til dansk på 

sikkerhedskurser og i den daglige drift på arbejdspladsen. 

 

2004-2017  Sagsbehandler, Landbrug og Fiskeri styrelsen, København 

Startede som kontorelev og blev efterfølgende sagsbehandler. Her var behandling af 

ansøgninger om tilskud til projekter inden for jordbrug, fiskeri, 

EU’smarkedsordninger og nationale ordninger en del af mine arbejdsområder. 

Derudover arbejdede jeg med en bred vifte af forskelligartede ordninger som fx. 

Miljøteknologi og Økologiske investeringer, Skoleordningen for frugt, grønt og mælk, 

Investeringer i Fiskerfartøjer, Modernisering af slagtesvinestalde og meget andet.   
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UDDANNELSE: 

2011-2012 Metropol - EU ret, Analyse og Metode, Økonomi,  

Organisations og Psykologi 

2004-2007 Kontor elev i Direktoratet for FødevarerErhverv 

m. speciale i offentlig administration (stat) fra Niels Brock 

2003-2004 Handelsskolernes grundforløb for voksne (HGV) fra Niels Brock 

1996-1997 Social og Sundhedshjælper uddannelsen 

KURSER OG EFTERUDDANNELSE: 

2016 Excel  

2011 Kursus i mundtlig og skriftlig kommunikation 

2011 Kursus i præsentationsteknik 

- Kursus i assertiv kommunikation 

- Kursus i statsligt budget og bevillingssystem 

- Kursus i EU ret - grundregler og principper 

- Kursus i forvaltningslov og offentlighedslov i praksis I og II 

- Præsentations teknik  

2009 Kursus i Bruger- og Accept test I og II- 

2009 Kursus i Word 2007 –samt Excel 2007 - videregående 

2004 Kursus i brug af Outlook 

2004 Kursus i journalisering 

SPROGKUNDSKABER: 

Dansk: Flydende i skrift og tale 

Spansk: Modersmål 

IT KOMPETENCER:  

Grundlæggende færdigheder i Word, Excel og Outlook, 

Værktøjer fra Landbrug og Fiskeristyrelsen: CAP, TAS og TUS  

PRIVAT OG FRITID 

Fritiden bruges primært på rejser og fælles oplevelser med min familie. Løbetur, fitness og dans. 

REFERENCER 

Oplyses efter aftale 


