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    Erfaren, empatisk sekretær/HK’er med overblik og sans for detaljer 

Jeg har et positivt sind, er initiativrig, ansvarsfuld og fleksibel med humoristisk 
sans og en bred sekretærmæssig baggrund. Jeg vægter selvstændigt arbejde og 
gode kolleger højt og trives godt med forskellige arbejdsopgaver – også med, at 
man aldrig helt ved, hvad dagen bringer.  
Som dygtig tovholder, kan jeg samarbejde på tværs af kolleger og ledelse. 
Fortrolighed er en selvfølge. Jeg møder mennesker med en anerkendende og 
serviceminded tilgang. Jeg er skarp i dansk retskrivning og behersker engelsk på 
samtaleniveau. 
Det motiverer mig, når umiddelbart komplicerede opgaver løses tilfredsstillende og 
at skabe orden i kaos. 

 

 Ansættelser 
 2008-2020 Metal A-kasse (chefsekretær/koordinator af fællessamtaler med jobcentre) 

 2007 Videnskabsministeriet (kontorfuldmægtig/chefsekretær) 

 2001-2006 Industriens Uddannelser (chefsekretær) 

 2000-2001 Fonden ”Bycyklen i København” (chefsekretær) 

 1997-1999 Medhjælpende erhvervsdrivende (fakturering/regnskab) 

 1976-1996 UNI-C (elev, kontorassistent/underviser/chefsekretær) 

 1974-1976 W.B. Werner & Co (ufaglært kontormedhjælper/fakturering/lagerstyring) 

 

Erhvervserfaring 
Undervisning (tekstbehandling) 

Kursussekretær 
Medhjælpende selvstændig erhvervsdrivende 

Chefsekretær/PA 

Arrangør af events i København 

Arrangør af konferencer 

Koordinator af fællessamtaler mellem alle 

jobcentre og a-kassen. 

Koordinator af workshops og temadage 

 

 

It/sprog 
Office-pakken 

Captia 
Get-Organized 

Winnie 

Modulus 

CRM 

Sharepoint 

Pronestor 
Engelsk på samtaleniveau 

Faglige kompetencer 
Korrespondance på dansk og engelsk 

Kursusadministration 

E-mail- og posthåndtering 

Mødeplanlægning 

Kalenderstyring 

Korrekturlæsning 

Referattagning/-skrivning 

Vedligeholdelse af hjemmeside 

Medlemsservice 

Support til konsulenter/afdelinger 
Budgetopfølgning 

Regnskab i mindre omfang  

Udarbejdelse af statistikker 

Personlige kompetencer 
Dansk retskrivning 

Struktureret 

Serviceminded 

Engageret 

Proaktiv 

Ansvarsbevidst 

Detaljeorienteret 

Løsningsorienteret 

Omstillingsparat 

Teknisk flair (fixer kopimaskinen etc.)  
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Uddannelse 
1973 Folkeskolens 10. klasses afgangsprøve 

1978 Handelsmedhjælpereksamen  

1989 Merkonomskolens Virksomhedsorganisation 
1990 Merkonomskolens Virksomhedsøkonomi 

Kurser 
Diverse interne kurser på arbejdsplads 

 

 

Om mig 
Mor/farmor 

Tålmodig 

Selvstændig 

Udadvendt 

Imødekommende 

Humoristisk 

Kreativ 

 

Fritid 
Nyder at dyrke min ”hængende have” 

(altan) der vandt 1. præmie i kommunens 

havekonkurrence 2021, at være til stede for 

mine børnebørn (3, 7 og 11 år), male, sy og 

ikke mindst, at lave miniaturer og kikkasser 

– en interesse affødt af det ældste 

barnebarns første dukkehus . 

 

Referencer 
Referencer og dokumentation gives gerne på opfordring. 

 


