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Sebastian Tell Spenner  
Empati, Humor og god indstilling  
 

• Generel IT forståelse.  

• En god kollega, følelse samt forståelse.  

• God til at formidle. Både skriftligt og mundtligt.  

CV 

PROFIL   

En digital verden kræver de rette færdigheder og faglige egenskaber. Jeg vil mene at 
jeg sætter et hak i alle tre bokse. Min  tidligere uddannelse kombineret med min 
arbejdserfaring gør at jeg let kan lære nye systemer og tilpasse mig til den service og 
tone i ønsker. Jeg sætter personligt pris på mere rutinepræget og systematisk 
arbejde.  
 

ERHVERVSERFARING   

2021 – 2022 Sagsbehandler, Københavns Kommune Ydelsesservice. 
  

Ansvarsområder: Sygedagpenge  

• Løsning af Opgaver i KSD. Dette involverer tjek af timeløn, 
udredning af DIS beløb, tjekke oplysningsskema samt 
berettigelse. 

• Løsning af opgaver i NOVA / KMD sag. Der har jeg sendt diverse 
dokumenter til borgere omkring deres sygefraværssag samt 
tjekket op på nogle borgers fleksordninger. Før eller efter 1.1.13. 

• Hjælpe mine kolleager med diverse IT komplikationer på 
begynder niveau. Jeg har sat IT set-ups op, hjulpet med skærme 
som enten gik sort eller ikke connectede samt rodet med e-
thernet kabler.  
 

Hvad Har det gjort for mig?  

• Opgaverne har hjulpet mig til at blive mere selvsikker og præcis. 

• Jeg har fået fornyet lyst og motivation til IT og generelt 
sagsbehandling. 

• Givet mig en bedre forståelse for arbejde i det offentlige. Både i 
foprhold til lovstof samt diverse arbejdsgange og 
organisationsstruktur.  

• Jeg fik hjulpet Sygedagpengeafdelingen med at få lettet trykket 
på den større mængde af Corona relateret sager. 

 
2018 – 2020  Kontorassistent / sagsnehandling, Københavns Professionshøjskole. 

 
Ansvarsområder: Studieservice  

• Regristrering af nye studerende i den internationale afdeling. 

• Holde styr på abbonomenter i prgrammer som VITA Kost. 

• Oprettelse og fuldførelse af Eksamener.  

• Hjælp med begynder niveau IT.  

• Indberetning af STÅ og Barselsregristrering  
 

Hvad har det gjort for mig: 
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• Forståelse for at yde god service. 

• Muligheden for at oprette og opdaterer eksamensplaner og 
abbonnemt vedligeholdelse via excel 

 

UDDANNELSE 

2020   
 
2018   
 

KURSER 

2019  Advanceret regneark 1,2 , Niels Brock   

• Forståelse for Excell og dets mange funktioner. 

2019 Debitor, Kreditor og Lagerstyring, Niels Brock  

• Bruge Excell til at opsætte regneark samt bruge forskellige 

udregningsmetoder indenfor emnet.   

IT  

•    Interne administrationssystemer: ”SIS”, ”Top-Desk”, ”KSD”, ”KMD” og ”NOVA” 

•    Brug af tidsregristeringssystemer som ”Mtime”   

•    Medlemssystemer og abbonoment systemer som ”Vitakost” og ”E-fak” 

•    Eksamensplanlægningssystemer 

•    Godt kendskab til Officepakken 

SPROG 

Dansk: Flydende niveau. Både skriftligt og mundtligt  

Engelsk: Øvet / flydende niveau. Både skriftligt og mundtligt 

KORT OM MIG 

Jeg er en flink og omsorgsfuld person som har en lille men meget værdsat venne 
samt familie kreds. Jeg elsker computer spil, træning, generelt humor samt 
forståelse for psykologi. Jeg er mødestabil, målrettet og jeg elsker samarbejde.  

REFERENCER 

Haves og gives efter aftale:  (Hanne Siholte fra KBH Kommune, Mia Mørkeby fra 

Professionshøjskolen)  

Kontoruddannelse med specialer (offentlig administration – del 2), 
Niels Brock 
Erhvervsskolen Nordsjælland, Merkantilt EUX – forløb (del 1), Niels 
Brock   
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