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Alexander Muñoz  Nissen                                                                        
Tlf: 26 23 30 64 64   
alexandermunoznissen@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Faglig profil

 

Jeg er uddannet kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet.  Jeg har en varieret interesse i 
internationale og kommercielle forhold. Fra mit arbejde på Danmarks Ambassade i Mexico har jeg 
indgående erfaring med en lang række aspekter af erhvervsfremme og eksportmarketing, hvor jeg hjalp 
danske virksomheder med at trænge ind på det mexicanske marked og etablere kontakt og salg til nye 
kunder. Ligeledes har jeg erfaring med en lang række forskellige administrative opgaver fra alle mine 
ansættelser.  Jeg er flersproglig og international orienteret med en udadvendt personlighed, og byder på 
professionel dedikation og entusiame. 

 

Kernekompetencer

 

Analytisk: Stærk analytisk evne tilegnet via min uddannelse i statskundskab  

Initiativrig: God til at identificere og udnytte nye muligheder 

Løsningsorienteret: Fokuseret på at finde en løsning til en given problemstilling både ved egen 
vedholdenhed eller i samarbejde med kolleger 

Blik for detaljen: Fokus på detaljerne, hvad enten det er en mindre opgave eller et stort projekt. 

 

Resumé af ansættelser

 

Efterår 2018 Tidsbegrænset ansættelse, Den Spanske Stats Turistbureau i København 

Forår 2018 Tidsbegrænset ansættelse, Studieservice på Københavns Professionshøjskole 

2005-2006 Tidsbegrænset ansættelse, Danmarks Ambassade i Mexico City 

 

Uddannelse

 

2019-2021 Kandidat i statskundskab, Københavns Universitet  

2002-2005 B.A. i statskundskab, Københavns Universitet 
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2001 1. års jurastudium, Københavns Universitet                                                                                     
(Offentlig ret, familie- og arveret, samt formueret) 

Erhvervserfaring

 

Efterår 2018 Tidsbegrænset ansættelse, Den Spanske Stats Turistbureau i København 

• Koordinering og forberedelse af danske presse- og agentrejser til spanske turistmål 

• Besvarelse af henvendelser og spørgsmål  via  turistbureauets officielle mailbox om 
spanske forhold 

• Opdatering af database over danske mediers mediakit til brug for ROI-beregninger 

• Udarbejdelse af en spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske rejsebureauer som 
led i en forestående promoveringskampagne af Nordspanien  

Resultater: Indsigt i og arbejde med turistbureauets CRM-system. Succes med at arbejde på 
en arbejdsplads, hvor det interne arbejdssprog er spansk.  

Forår 2018 Tidsbegrænset ansættelse, Studieservice på Københavns Professionshøjskole 

• Katalogisering og digitalisering af studiesager 

• Oprettelse af praktikpladser i studieadministrationens digitale database  

• Oprydning af eksamensarkiv  

Resultater: Opnåede fortrolighed med funktionerne i det studieadministrative system SIS, 
samt arkiveringssystemet SOD 

2010-2017 Fraværende fra arbejdsmarkedet pga. problemer i familien som nu er løst. 
  

2005-2006 Tidsbegrænset ansættelse, Danmarks Ambassade i Mexico City 

• Indsamling og koordinering af information, samt udarbejdelse af kontrakttilbud og 
løsningsforslag til danske virksomheder 

• Planlægning, organisering og udførelse af et dansk erhvervsfremstød med otte 
virksomheder indenfor svinesektoren i samarbejde med SMVdanmark (tidligere 
Håndværksrådet) med det konkrete ansvar for dets afvikling i Mexico, herunder med 
funktion som planlægger, koordinator og tolk ved en række møder i forskellige 
mexicanske delstater 

• Finde distributører for danske virksomheder, bl.a. for Sunquick saftevand, forskellige 
dermatologiske produkter, samt for virksomheder tilknyttet den danske svinesektor, 
bl.a. Marel A/S (forarbejdsningsudstyr til slagterier), Ikadan System A/S 
(staldinventar), Vilofoss (fodertilskudsblandinger), samt  BM Silo.  

• Deltagelse på forskellige erhvervsmesser for fødevareproducenter 

• Planlægning, forberedelse og gennemførelse af møder mellem danske og 
mexicanske virksomheder 

• Udarbejdelse af markeds- og sektorrapporter 

• Medvirken til praktisk organisering af stort dansk erhvervsfremstød for 25 
virksomheder i forbindelse med Dronningens senere aflyste statsbesøg i Mexico i 
oktober 2005. 
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• Besvarelse af løbende henvendelser om det mexicanske marked og om Mexico 
generelt 

Resultater: Opnåelse af alsidig og varieret erfaring med erhvervsfremme og opdyrkelse af 
nye markeder for danske virksomheder i et til tider svært marked med en anderledes 
erhvervskultur. Arbejdet på en lille ambassade krævede initiativ og medførte et stort 
personligt ansvar, og hvor jeg lærte at løse mange vidt forskellige arbejdsopgaver på samme 
tid. Organiseringen af erhvervsfremstød gav stor logistisk erfaring.     

2001-2006 Forskellige ansættelser indenfor serviceerhverv 

• Stillinger: servicemedarbejder på tankstation, Københavns Opera, bibliotek, samt 
avisbud 

Udbytte: Tilegnelse af gode servicekompetencer 

 

Frivilligt arbejde

 

2000 Seks måneders arbejde som frivillig i flamingoreservatet Ría Lagartos på Yucatán-halvøen i 
 Mexico 

Fem måneders frivilligt arbejde med beskyttelse af gråhvaler i Reserva de la Biósfera El 
Vizcaíno, Baja California Sur i Mexico 

1999 Tre måneders ophold hos Beredsskabsstyrelsen i Allinge, Bornholm. Gennemgik kurser i 
førstehjælp og brandslukning/røgdykning 

 Udbytte: Jeg lærte at omgås og værdsætte mennesker med vidt forskellig baggrund, samt 
tilegnede mig en lang række specielle og ualmindelige praktiske færdigheder ofte under 
stressede omstændigheder. 

 

Sprogkundskaber

 

Dansk: Flydende i skrift og tale 

Engelsk:  Flydende i skrift og tale 

Spansk:   Flydende i skrift og tale 

Fransk: Samtaleniveau 

Japansk: Begynderniveau A1. Følger undervisning på aftenskole på tredje år. 

Baggrund: Jeg er halvt mexicaner, og har i længerevarende perioder boet i Mexico bl.a.  som 1. års 
gymnasiestuderende, frivillig medhjælper i naturreservater, samt et års arbejde på Ambassaden i Mexico. 
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IT-kompetencer 

 

Office-pakken:   Almindelig bruger 
Microsoft Dynamics CRM Software: Erfaring på brugerniveau 

 

Kurser 

 

2022 ”Salg og salgspsykologi” – Copenhagen Business Academy 

2019 ”Grundlæggende Excel” og  ”Grundlæggende Powerpoint” 

2018  ”Markedsføring på sociale medier”  

 

Referencer

 

Udleveres efter aftale 

 

Fritidsinteresser

 

Jeg er et alsidigt interesseret menneske, som elsker at opdage nye ting i tilværelsen. Kerneinteresser 
inkluderer at kigge på fugle, historisk faglitteratur, samt latinamerikansk og japansk politik og kultur. Den 
bedste afslapning får jeg, når jeg arbejder i min mormors have med mine lysegrønne fingre. 


