
 

 

 
 

JANUS SØNDERGAARD HJORTH 
- There is never any traffic jam along the extra mile! 
 

RESUMÉ 
Jeg er en mand med bred forstand om kultur og har meget erfaring 

med kinesisk sprog, kultur og samfund. Med min professionelle 

nysgerrighed skaber jeg overblik og er opmærksom på at 

imødekomme andres behov.  

 

Som person er jeg meget social og trives iblandt andre. Jeg er 

meget rummelig og tilstræber at skabe harmoni omkring mig. Jeg 

har meget erfaring indenfor akademia og brænder for at stille 

denne viden til gavn for erhvervslivet indenfor eksport-, kultur- og 

turismeområdet! 

 

 

KONTAKT 

Fødselsdag: 04/02-1992 

Bopæl: Kærsangervej 5, 3600 

Frederikssund 

Tlf.: +45 26 82 54 12 

E-mail: janus.s.hjorth@gmail.com 

SPROGKUNDSKABER 

Dansk 
Mundtlig: Modersmål 

Skriftlig: Modersmål 

 

Svensk 

Mundtlig: Middel 

Skriftlig: Middel 

 

Norsk 

Mundtlig: Middel 

Skriftlig: Middel 

 

Engelsk 

Mundtlig: Flydende 

Skriftlig: Flydende 

 

Mandarinkinesisk 

Mundtlig: Flydende 

Skriftlig: Flydende 

KØREKORT 

Type: B 

IT-KOMPETENCER 

Office-pakken 
Meget kompetent 

 

Audacity 
     Bekendt 

 

 

 

 

ERHVERVSERFARING 

Projektleder – True Storytelling Institute 

2021 - 2022 

• Udarbejdede markedsføringsstrategi for instituttets 

konsulentuddannelse  

• Arbejdede på instituttets brand i samarbejde med dets 

internationale ambassadører  

• Bidrog med at formidle instituttets principper 

 

Eksamensvagt – Moment A/S 

2021 - 2022 

• Eksamensvagt for eksamener og terminsprøver på diverse 

danske gymnasier 

 

Tilkaldevikar – Trekløverskolen Falkenborg  

2021 

• Tilkaldevikar til indskolingen og mellemtrinnet i folkeskole 

 

Forskningsassistent – Københavns Universitet 

2020 

• Forskningsassistent ved Center for Contemporary Buddhist 

Studies  

• Udarbejdede et forskningsprojekt om buddhisme i Danmark 

• Link til projektet kan findes under ”Akademiske Udgivelser”. 

 

Visummedarbejder – Royal Danish Consulate General, Guangzhou, 

China 

2019 – 2020 

• Sagsbehandler for visumsager for kinesiske borgere, der 

skulle rejse til Danmark eller andre Schengen-lande  

• Arbejdede med dansk og europæisk visumlovgivning 

 

Freelancetolk – Sproghuset ApS 

2019 

• Freelancetolk i mandarinkinesisk 

• Offentlige og private sektor i København og omegn 

 

Forskningsassistent – Københavns Universitet 

2018 

• Forskningsassistent ved Center for Contemporary Buddhist 

Studies 

• Administrerede og udviklede centrets SoMe-platforme  

• Bidrog med tilrettelæggelsen af en PhD workshop 
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AKADEMISKE UDGIVELSER 

Forskningsrapport: ”Buddhism in Copenhagen – Report October 

2020” 

2020 

• Forskningsprojekt om buddhistiske og buddhistisk-inspirerede 

grupper og organisationer i København  

• Interviews med repræsentanter fra forskellige grupper 

kortlagt i rapporten.  

• Link: Buddhism in Copenhagen – Report October 2020 – 

Center for Contemporary Buddhist Studies (wordpress.com) 

UDDANNELSE OG KURSER 

Serviceambassadør, Helpahead, Copenhagen Business Academy 

05/2022-06/2022 

• Akademiuddannelse i salg og salgspsykologi 

• Blev undervist i bl.a. serviceforståelse, købsadfærd, 

kommunikation, kulturforståelse og revenue management 

• Udarbejdede en case, hvor jeg beskrev, hvordan 

ovenstående kompetencer kan blive anvendt i praksis 

 

Camp Future 

12/2021-02/2022 

• Forretningsudvikling, projektstyring og SEO 

• Blev undervist i bl.a. vækstmatrice, scenariekryds, value 

proposition canvas, business model canvas, kunderejser og 

strategisk implementeringsplan 

 

Cand. mag. i Kinastudier, Københavns Universitet 

2012 –2018 

• Flydende mandarinkinesisk  

• Dybdegående kendskab til kinesisk kultur og samfund 

• Humanistisk metode og teori 

 

Master of Arts in China Studies, Zhejiang University 

2016 –2018 

• Double Master Degree i Kinastudier udført i Kina 

• Feltarbejde til speciale 

• Fokus på moderne kinesisk samfund og overleveringen af 

klassisk kultur til nutiden 

 

HHX, Niels Brocks Handelsgymnasium 

2008 – 2011 

• International linje med fokus på Kina  

• To gange studietur til Kina, hhv. i Shanghai og Changchun 

FRIVILLIGT ARBEJDE 

Valgtilforordnet til Folketingsvalget 2019 

06/2019 

 

Valgtilforordnet til Europa-Parlamentsvalget 2019 

05/2019 

FRITID 

Jeg har trænet kinesisk kung fu siden 2003 og brænder stadig 

meget for det! Derudover holder jeg også af at spille bræt- og 

kortspil med andre mennesker, især dem, der er strategisk 

komplicerede. 

 

 

https://centerforcontemporarybuddhiststudies.wordpress.com/2021/01/22/buddhism-in-copenhagen-report-october-2020/
https://centerforcontemporarybuddhiststudies.wordpress.com/2021/01/22/buddhism-in-copenhagen-report-october-2020/
https://www.helpahead.dk/uddannelser/akademifag-6-uger
https://www.campfuture.dk/

