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Diana Pecnik-Nielsen 
 
 
 
 
Involverende demokratiskleder med et tvist af autoritet, der er rutineret i at arbejde 
selvstændigt, samt tage ansvar. Derforuden er fortrolig med at samarbejde på tværs 
og er stærk i kommunikation mellem, borgerne, samarbejdspartner, kunder, interne 
samt eksterne samarbejdspartner. 
 

Erhvervserfaring 
            

                                                                                   Nuværende stilling – Juni 2022       

                     
   Aktivitetsleder/Teamleder – Frivillig i Red Barnet – Projekt Plads til Alle 

   Mine arbejdsopgaver består b.la i at:  

 

• Lede og motivere - med fokus på at løse den konkrete opgave 

• Sparre med og give feedback - i forhold til opgaveløsningen 

• Sikre at Red Barnets retningslinjer for Child Safeguarding følges  

• Arbejde målrettet med fastholdelse af frivillige  

• Sikre at arbejdet sker i overensstemmelse med de udstukne retningslinjer 

for indsatsen  

• Registrering af nye frivillige og matche børn og frivillige i teamet 

• Ajourføring af Frivillignet 

• Vejledning i at søge økonomisk støtte på vegne af børn 

• Afholde samtaler med frivillige  

• Orientering og samarbejde med projektteamet  

• M.M 

 

Juni 2016 til november 2021 

   Teamleder, Hjemmehjælpen A/S 
   Hovedpunkterne var ledelse af medarbejder og af den daglige drift, hertil 

kommer de ekstraordinære opgaver som: 
 
• indberette utilsigtede hændelser (UTH) 
• medicin håndtering 
• datalevering, dokumentationsudarbejdelse 
• tværfagligt samarbejde, kommunale myndigheder visitation, psykologer m.v. 
• tværfagligt samarbejde, internt 
• arbejdsmiljø og -sikkerhed 
• genoptræning og rehabilitering 
• tværfagligt samarbejde, sundhedsfagligt personale i kommunerne 
• arbejdsplanlægning af daglige opgaver 
• koordination af arbejdsopgaver 
• kompetence afklaring af medarbejder 
• rådgivning, patienter og pårørende 
• borgerkontakt 
• borgerinddragelse 
• dokumentation og kvalitetssikring 
• udviklingssamtaler 
• MUS-samtaler 
• personaleansættelse 
• personale – og elevadministration 
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Faglige kompetencer 

 

Indberette utilsigtede hændelser 
(UTH)  
 
Medicin håndtering 
 
Projekt medarbejder 

 
Organisations strategier 

 
Dokumentationsudarbejdelse 
 
Tværfagligt samarbejde 
 
Internt samarbejde 

 
   Rådgivning, patienter, borger og 

pårørende 
 

Dokumentation og kvalitetssikring 
 
MUS-samtaler 
 
Elevansvarlig 
 

   Arbejdsplanlægning 
 
Kompetence afklaring/udvikling 
 
Teamledelse 
 
Arbejdsmiljø og -sikkerhed 
 
Genoptræning og rehabilitering 

 
Forandringsledelse 
 
PCR - podning 

 

 

 
 
 
 

Fritidsinteresser 
 

Jeg løbetræner samt styrketræner, 
hvilke er et must når madoplevelser 
ligger øverst på hobbylisten. 

 

 

 
 

Januar 2020 – Maj 2021 

   Covid-19 PCR poder, Frederiksberg kommune 
 
Gennemført 3 timers oplærings kursus i forbindelse med opgaven – podning af 
medarbejder samt oplæring. 
• Hygiejniske principper 
• På- og aftagning af værnemidler 
• Korrekt pode teknik 
• Certificering i pode teknik ved øre-næse- hals læge 
• Håndtering og registrering af prøver • Formidling og oplæring af kollegaer 

 

 

Januar 2015 – November 2016 

   PROJEKT KOORDINATOR- Frederiksberg Rådhus 
Digitalisering af velfærdsteknologi 
 
Koordinering af projekt ”elektroniske låse”. Formålet med projektet er, at 
• Opnå hurtigere responstid ved nødkald 
• Opnå kvalitetsløft i forhold til nøglehåndtering Ansvarsområder: 
• Undervisning af ressource personer i brug af elektroniske låse 
• Registrering af elektronisk lås i hjælpemiddelmodul 
• Kontakt til borgere og pårørende 
• Fremsendelse af breve via Doc2mail 
• Dialog med bl.a. boligforeninger formand og advokater vedr. opsætning af 
opgangsenhed i ejendommen 
• Dialog med sygeplejen samt leverandør af elektronisk lås 
• Udarbejdelse af oplæg til styregruppen 
• Udarbejdelse af statistik 
• Dokumentation i Excel ark 

 

November 2015 - Maj 2016 

   Ressource projektmedarbejder- Frederiksberg sygepleje 
Velfærdsteknologi  
 
oplæring af telemedicin hos ældre borgere, med 
hjerteinsufficiens (HIT) 
 

September 2014 - Maj 2016 

   KOORDINERENDE RESSOURCE PERSON- Frederiksberg kommune 
 
Koordinering af projekt ”kom trygt i gang – styrket støtte til ny teknologi og 
digitale tilbud”. Projektet er finansieret af ældremilliarden. Formålet er at 
styrke støtten til borgerne, så de opnår tryghed i anvendelse af digitale 
løsninger og tilbud. 
 
Ansvarsområder: 
• Undervisning af ressource personer i bl.a. handleplaner, NemID, Letbank, 
iPad, e-mail, vaske/tørre toiletter, digital i alle aldre, spiserobotter, 
• Oprettelse af handleplan 
• Dokumentation i journal 
• Borgerkontakt med henblik på aflæggelse af besøg af ressource person 
• Dialog med pårørende 
• Kommunikation med visitation vedr. potentielle borgere til projektet 
 

September 2011 - Maj 2015 

   SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT- Frederiksberg kommune 
 
Som udekørende social og sundhedsassistent udførte jeg nedenstående 
Arbejdsopgaver: 
 
• Psykisk og fysisk arbejdsmiljø 
• medicin håndtering samt medicin udlevering 



 
 

 

 

 
 

 
Sprog 

 
Dansk     
 
Engelsk    
 
Tysk  
 

 

 

 
 

Lidt om mig 
 

Jeg er 47 år, bor på Frederiksberg, er 
gift og har to børn, hvoraf min dreng 
på 17 år er hjemmeboende. 
 
For at være den bedste udgave af 
mig selv, vil jeg altid stå forrest i 
modvind og bagerst i medvind.  
 
Jeg har altid et øje på pulsen, og 
arbejder konstruktivt i pressede 
situationer, men har stadigvæk 
overskud, til at holde fokus på 
opgaven. 
 
I skrivende stund er jeg på mit sidste 
valgfag, og skal skrive mit 
bachelorprojekt til september. Jeg er 
færdig med min diplomuddannelse 
januar 2023. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

• mødte borgeren i eget hjem 
• sår pleje 
• personlig pleje - helhedspleje 
• observeret borgers alm tilstand 
• urinveje og andre infektioner 
• tværfagligt samarbejde, internet 
• tværfagligt samarbejde, sundhedsfagligt personale 
• elevhåndtering 
• arbejdsplanlægning 
• arbejdsmiljø og -sikkerhed 
• genoptræning og rehabilitering 

 
Uddannelse 

 
Januar 2022 - April 2022  

 
Diplomuddannelse, Dansk teknisk universitet- DTU København  
Valgfag - ledelse og coaching 
 

2021 - 2021 
Diplomuddannelse, Dansk teknisk universitet- DTU København 
Valgfag- forandringsledelse 
 

2020 - 2021 
Diplomuddannelse, Copenhagen Business Akademi- København 
Modul- Det personlige lederskab og forandring 
 

2020 - 2021 
Diplomuddannelse, Dansk teknisk universitet- DTU- København 
Modul- Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling 
 

2020 - 2020 
Diplomuddannelse, Copenhagen Business Akademi- København 
Modul- projektledelse 

 
2018 - 2018 

Diplomuddannelse, Copenhagen Business Akademi- København 
Modul – projektledelse 
 

2016 - 2018 
Akademiuddannelse- Copenhagen Business Akademi- København 
Modul – afgangsprojekt 
 

2016 - 2018 
 
Akademiuddannelse - Copenhagen Business Akademi- København 
Modul - organisation & arbejdspsykologi 
 

2016 - 2018 
Akademiuddannelse - Copenhagen Business Akademi- København 
Modul - dét strategiskes lederskab 
                                                                                                                             2016 - 2018 

Akademiuddannelse - Copenhagen Business Akademi København  
Modul - ledelse i praksis 

2008 - 2011 

Social og sundhedsassistent - Dianalund Vestsjælland - Erhvervsuddannelser 

2007 - 2008 

Social og sundhedshjælper - Dianalund Vestsjælland - Erhvervsuddannelse 


