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Jeg er en pligtopfyldende driftorienteret person med ledererfaring i forskellige jobs igennem mange år og har stor erfaring som projektleder og mødeansvarlig. For at få en travl arbejdsdag med mange bolde i luften til at fungere, kender jeg vigtigheden af at prioritere opgaverne korrekt. 
Jeg befinder mig godt i lederrollen, som falder mig helt naturligt, og jeg har det godt med at have ansvar. Planlægning og teamwork er nøgleordene i mit arbejde, men jeg er også omstillingsvant og fleksibel overfor nye initiativer. 
Relevant erhvervserfaring.
Jan. 2019 – Mar. 2020.			Selvstændig - Vetterstein ejendomsservice (blå og grøn
					service).
Arbejdsområder: Service – og håndværkeropgaver, pleje af grønne områder, snerydning.
Apr. 2018 - Dec. 2018.	Servicemedarbejder. (Afløser; tidsbegrænset kontrakt) – Boligforeningen 3B, Folehaven.
Arbejdsområder: Renholdelse af kælderarealer, skaktning, affaldshåndtering herunder kildesortering, pasning og renholdelse af udearealer, pasning og pleje af grønne områder, snerydning og saltning
Okt. 2017 - Dec. 2018. 			Vicevært - A/B Rolighedsvej 3-5.
Arbejdsområder: Renholdelse af ejendommen og fortov/gård, trappevask, drift af fjernvarmeanlæg, snerydning og saltning, håndværkeropgaver, håndværkerkontakt, belysningsansvarlig, kildesortering affald og pleje og pasning af gårdmiljø.

Nov. 2005- Sep. 2015.			Ejendomsfunktionær - AKB Herlev.
Arbejds - og ansvarsområder: Driftansvarlig og lede et team på 5 medarbejder. Planlægge opgaver og koordinere teamet. Mødeansvarlig; både med beboerbestyrelsen ved personalemøder, administrative opgaver på kontor; til- og fraflytningssager, forsikringssager, rekvirere håndværkere, beboerhenvendelser (personligt og telefonisk i kontortiden), bogføre regninger. Bolig- og ejendomssyn samt ejendomstilsyn. Udføre  beboeropgaver, pasning af afdelingernes fællesområder herunder pasning og pleje af grønne områder. Snerydning og saltning. Kildesortering affald.
Maj. 2005 - Nov. 2005			Afløser - AKB.
Arbejdsområder: Afløse efter behov til alle opgaver som Ejendomsfunktionær i AKB's ejendomme.
Maj. 2003 – Apr. 2005.			Gårdmand/Vicevært – A/B Borup.
Arbejdsområder: Pasning og pleje af grønne områder. Snerydning og saltning. Renholdelse af ejendommens område i samarbejde med Viceværten. Beboerservice. Indtræde på Viceværtens arbejdsområder ved fravær.
Jan. 2001 – Mar. 2006.			Varmemester - A/B Rolighedsvej 3-5.
Arbejdsområder: Drift af fjernvarmeanlæg. Renholdelse af trapper, gård/fortov samt snerydning og saltning. Rekvirere håndværkere.
Sep. 1999 – Okt. 2001.			DSB Restaurante og kiosker – Bestyrer.
Ansvarsområder: Forestå driften af en Minibar med ansvar for overholdelse af budgetter. Ansætte og afskedige personale og afholde personalemøder. Planlægning af vagtskemaer og udarbejde timesedler til lønudbetaling. Bestilling af varer og salg.
1996 – 1997.					Uddannelsesprojekt; administrativ medarbejder.
Indhold: Projektledelse og målstyring, virksomhedsjura og personalepolitik, IT (Windows 95 og Excel), regnskab herunder budgetlægning, planlægning og handlingsplaner, sprog (tysk og engelsk).
Jul. 1991 – Sep. 1995.				Toms Fabrikker a/s – Afdelingsleder.
Ansvarsområder: Daglig planlægning af produktionen i en afdeling med 20-25 medarbejdere herunder vejledning og instruktion af nyansat personale. I samarbejde med internt laboratorium at sikre kvalitetsstyring af produktionen, rengøring og hygiejne. Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner. At udvikle arbejdsmetoder til forbedring af produktionsomkostningerne.
1985 – 1991.					Toms Fabrikker a/s – Arbejdsleder.
Ansvars – og arbejdsområder: At indtaste produktionstal og lagertilgang på edb til planlægningsafdelingen og samarbejde vedrørende lagerstyring. Foretage ansættelsessamtaler i samarbejde med Personaleafd. Sørge for prøveudtagning af produkterne samt hygiejnestandard.
Personlige egenskaber.
En udadvendt og åben person der er god til at lytte til andre. Jeg har en god situationsfornemmelse, som jeg blandt andet bruger til konfliktløsning. Meget rolig og tolerant; i stressede perioder er jeg i stand til at bevare overblikket. Engageret og målbevidst. Jeg sætter en ære i at aflevere et stykke arbejde til tiden. 
Fritid.
Har været formand i 6 år i en andelsboligforening med ansvaret for den daglige drift. Cykler meget fordi det giver mig energi og en behagelig ro og balance. Jeg har altid dyrket holdsport både håndbold og fodbold. Jeg har spillet håndbold på eliteplan i 3 år, og har fungeret som både ungdoms- og seniortræner. Jeg har fritidshus på Bornholm, hvor jeg dyrker min interesse for havearbejde.

Uddannelse.
2009 – 10.	Ejendomsservicetekniker (KTS)
1998-99.	Voksenunderviseruddannelsen (Frb. Seminarium)
1981. 		Studentereksamen (Frb. Gymnasium).
Kurser.
2021.		Design af grønne anlæg (AMU)
2021.		Anvendelse af stauder i grønne anlæg (AMU)
2018		Varmt arbejde - ukrudtsbrænding
2017		Grundlæggende beskæring; sommer (Selandia)
2017		Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver (Selandia)
2016		Plænegræs, vækstforhold og gødning (RTS)
2016		Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat (RTS)
2014.		Synskursus (KAB)
2013.		Grundlæggende motorsav (AMU).
2013.		Service og betjening af maskiner.
2003.		Pleje af grønne områder (AMU)
2003.		Bygningsvedligeholdelse (AMU).
2003.		Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg (AMU).
2002.		Grundlæggende ejendomsservice (AMU).
1993. 		Arbejdsledelse – De personlige ressourcer (Arresøhøj).
1992. 		Arbejdsledelse og samarbejde (Arresøhøj).
1987.		Grundkursus for Arbejdsledere. 		

Sproglige færdigheder.
Dansk: Flydende i skrift og tale; Engelsk: Taler og forstår; Tysk: Forstår.

Jeg har kørekort kategori B.






