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Har en effektiv og praktisk tilgang til alle arbejdsopgaver. Arbejder selvstændigt og målrettet,
samtidigt er en god teamplayer. Søger altid efter bedst mulige resultater og finder balancen mellem
effektivitet og kvalitet. Er ærlig og troværdig, og foretrækker en klar og tydelig kommunikation.

Kan godt lide at arbejde på flere forskellige opgaver på samme tid, og trives i et dynamisk miljø.
Som person er jeg serviceminded, resultatorienteret, ansvarsfuld, struktureret, effektiv, positiv og
energisk med et glimt i øjet.

Erhvervserfaring:

2021 –  2022 Projektkonsulent, GK Partners ApS – Gentofte

● Planlægning, kørsel og afholdelse af møder med potentielle investorer
● En dyb analyse af virksomheder før børsnotering
● Indsigt i medico, teknologi og også virksomheder med blockchain baseret produkter
● Forståelse af finansielle markeder
● Kendskab til investeringsprodukter
● Udarbejdelse af vækstplan
● Fremskaffelse af kapital til sikring af indfrielse af vækstplanen
● Udarbejdelse af investeringsmemorandum og salgsmaterialer

Resultater: Realiserede 181% af budgetmål i første kvartal
Udarbejdede en effektiv og struktureret tilgang til at være kørende sælger

2015 – 2021 Overtjener, Restaurant Trekosten AB – Nivå Havn

● Modtagelse og servicering af gæster
● Vejledning og behovsafdækning ift. gæste- og  kundebehov, herunder fokus på mersalg
● Afholdelse af møder angående større arrangementer (bryllupper, konfirmationer, fødselsdage osv.)
● Udarbejdelse af tilbud og prisberegning
● Vareindkøb og vedligeholdelse af varelager for restauranten
● Oplæring af nye medarbejdere

Resultater: Øgede gæstetilfredshed, loyalitet & mersalg. Fik mange positive anmeldelser direkte & via Sociale Medier,
(Anmeldser)

2014 – 2014 Account Manager, Pitney Bowes Danmark A/S – Albertslund

● B2B telesalg til erhvervskunder
● Kundepleje og mersalg til eksisterende kunder
● Udarbejdelse af tilbud og leasingaftaler
● Kold kanvas til nye kunder
● Kundedatabase vedligeholdelse via Salesforce

Resultater: Realiserede 233% af budgetmål i første måned

2012 – 2014 Financial Sales Manager / CEE Region, SAXO BANK A/S CYPRUS – Limassol, Cypern

● B2C salg med fokus på velstillede kunder i de Baltiske lande og SNG-landene
● B2B salg med fokus på mellemstore erhvervskunder og mindre pengeinstitutter
● SaaS og Salg af finansielle produkter såsom Valuta, Aktier, Futures, CFD'er osv.
● Opretholdelse af langsigtede kunderelationer
● Mersalg til eksisterende kunder
● Aktiv deltagelse i internationale messer og konferencer
● Forretningsrejser til udlandet, og afholdelse af  personlige møder med kunderne
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● Oprettelse af strategier for regionale erhvervsudvikling
● Dagligt samarbejde med handels- og marketingafdelinger
● Ansvar for at uddanne alle indgående salgsteamets medlemmer

Resultater: Landede i 2013 og 2014 i gennemsnit 18 kunder hvert kvartal
Opnåede årlige mål på antal af kunder med 107% i 2012
Opnåede årlige fundingsmål med 253% i 2012

2008 – 2012          Financial Sales Senior Associate / EE Region, SAXO BANK A/S – Hellerup

● B2C og B2B salg med fokus på velstillede kunder i Baltiske lande, Rusland og SNG-landene
● SaaS salg
● Salg af finansielle produkter såsom Valuta, Valutaoptioner, Aktier, Futures, CFD'er og etc.
● Identificering af yderligere salgsmuligheder og udvikling (IB, WLC samt institutionelle investorer)
● Opsøgende salg via møder, seminarer og telefonopkald
● Undervisning af kunder i brugen af bankens finansielle produkter og handelsplatform
● Træning af partnere

Resultater: Landede i gennemsnit 20 - 25 store investor kontrakter hvert kvartal gennem 2010 - 2012

August 2007 – Juni 2008 Financial Sales Associate / EE Region, SAXO BANK A/S – Hellerup

● Opbygning af kunderelationer og netværk via telefonisk canvas
● Rådgivning af potentielle kunder om produktlinjer og oprettelse af konti
● Contract due diligence & KYC procedure

Uddannelse og kurser:

2022 – 2022 Service Ambassadør, Salg og Salgspsykologi, Cphbusiness/Helpahead, 10 ECTS point
2007 – 2014 Anti Money Laundering (AML) - obligatoriske kurser og prøve, Saxo Bank
2009 – 2010 HD 1. del, CBS, Frederiksberg, Danmark
2008 – 2010 Diplom i Finans, Saxo Bank

Valuta, Aktier og Obligationer, Derivater, Råvarer,
Repos, Porteføljestyring, Risk Management, Regulering og Compliance

2007 –  2007 INTUITION, Kapitalmarkeder, 280 timers intensiv kursus, Saxo Bank
2004 – 2006 HF Eksamen, Espergærde Gymnasium, Espergærde, Danmark
2000 – 2004 Teknisk uddannelse – skibsmekaniker, Lettisk Søfartsakademi, Riga, Letland

Sprog:

Dansk – Flydende
Engelsk – Flydende
Russisk – Modersmål
Lettisk – Moderat
Tysk – Kendskab

IT-kompetencer:

MS office (Outlook, Word, Excel and PowerPoint) – avanceret bruger
CRM-systemer (MS Dynamics, SEM Enterprises, Salesforce og WebCRM) – avanceret bruger
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