
Janne Dehn Peter Bangs Vej 150, 4 tv

2000 Frederiksberg

+4525671314

jannedehn@hotmail.com

Arbejdserfaring

FYSIURGISK MASSØR, ALTERNATIV BEHANDLER OG WELLNESS BEHANDLER - EZANZA APS

November 2017 - December 2020

Arbejdsopgaver:

Yde professionelle behandlinger, der forebygger/fjerner/formindsker spændinger, smerter og 

ubalancer suppleret med ro, afslapning og velvære for en bedre effekt samt give imødekommende 

og personlig service.

Det blev jeg særlig god til:

At tiltrække og fastholde stamkunder

Ud over at arbejde i klinikken varetog jeg firmamassage fast 1 gang ugentligt i en længere årrække

og blev ret skarp og skrap til hurtigt og effektivt at løsne op for stive led, lindre ømme muskler,

afspænde nervesystemet, styrke immunforsvar og øge energiniveauet i kroppen.

ZONETERAPEUT, KRANIO SAKRAL TERAPEUT, MASSØR MM - FREDERIKSBERG HJEMMEPLEJE

Januar 2005 - Januar 2015

Arbejdsopgaver:

Varetagelse af de ansattes ve og vel med behandling, oplysning, vejledning, forebyggelse, 

sundhedsfremmende aktiviteter samt tilknyttede administrationsopgaver

Jeg har desuden haft ansvar for at tilrettelægge og udføre foredrag, øvelser og motion på 

arbejdspladsen - rundt i og på tværs af hele organisationen

Det blev jeg særlig god til:

At sætte ind over for muskel- og ledsmerter i bevægeapparatet, nedsat immunforsvar, stress eller

manglende overskud

At inspirere, motivere og støtte den enkelte til positive forandringer

At undervise

KURSUSSEKRETÆR - RYTMISK CENTER

Januar 1998 - Januar 2005

Arbejdsopgaver:

Kursusadministration for IM: Intensive musikkurser samt Rytmisk Børne- og Ungdomskulturskole 

med ca. 1200 deltagere årligt og 50 timeansatte instruktører. Desuden korrekturlæsning af 

samtlige program- og annonceproduktioner

Kvalifikationer

Iderig

Struktureret

Omhyggelig

ordenssans

tryghedsskabende

tillidsskabende

imødekommende

engageret

helhedsorienteret

detaljeorienteret

korrekturlæsning

skriftlig kommunikation

skriftlig fremstilling

formidling, skriftlig

journalføring

kollegial supervision

holdningskorrektur

statik og styrkelære

sundhedsundervisning

kursusafholdelse

bevægelsesundervisning

arrangementer, afholdelse

forebyggelse og

sundhedsfremme

instruktion og vejledning

vejledning og rådgivning

sundhedsrådgivning
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KURSUSSEKRETÆR - CAMBRIDGE INSTITUTE

Januar 1996 - Januar 1998

Arbejdsopgaver:

Vejledning af elever og lærere i skolens undervisningsprogram, receptionistfunktioner og 

kontoropgaver

KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER - MARKETINGSAFDELINGEN I AMAGERBANKEN A/S

April 1990 - April 1995

Arbejdsopgaver:

De primære arbejdsopgaver var at tilrettelægge, skrive, redigere og layoute bankens to 

personaleblade, bidrage ved øvrig intern kommunikation samt assisterer ved diverse kampagner - 

alt sammen med en baggrund i en 2-årige uddannelse som bankassistent

Det blev jeg særlig god til:

At planlægge, have overblik, overholde deadlines

At arbejde med DTP-programmet Pagemaker

Uddannelse

FODTERAPEUT (ANDRE UDDANNELSER) - FODTERAPEUTSKOLEN KØBENHAVN

2019 - 2020 (Erhvervsuddannelser)

Fodterapi, ortopædi, sygdomslære, dermatologi, mikrobiologi, infektionspatologi, anatomi, 

fysiologi, socialpsykologi, pædagogik.

MASSØR - KROPSAKADEMIET

2011 - 2012 (Erhvervsuddannelser)

Massageteknikker, anatomi, fysiologi, sygdomslære

VEJLEDER I STATIKKORREKTION - KROPSAKADEMIET

2007 - 2007 (Erhvervsuddannelser)

Biomekanik (analyse af kroppen i bevægelse), vejledning i bedre kropsbrug og kropsholdninger

ZONETERAPEUT - NATURMEDICINSK KURSUSCENTER

2002 - 2003 (Erhvervsuddannelser)

Zoneterapi, psykologi, anatomi, fysiologi, sygdomslære, andre behandlingsformer, klinikdrift, 

lovgivning

BANKASSISTENT - AMAGERBANKEN A/S

1988 - 1990 (Kort videregående uddannelse)

Bankpraksis

STUDENTEREKSAMEN (STX) (GYMNASIAL UDDANNELSE) - METROPOLINSKOLEN

1983 - 1986 (Gymnasiale uddannelser)

Gennemsnitstal 9,3

Kurser

mentoring

coaching

samtale

kropsterapi

Kørekort

JEG HAR FLG. KØREKORT:

Almindelig bil (B)
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COACHING OG KONFLIKTHÅNDTERING

Afsluttet 2021 - Kursuslængde: 42 dage

Coaching og konflikthåndtering i teori og praksis

KRANIO SAKRAL TERAPI I, II, III

Afsluttet 2005 - Kursuslængde: 15 dage

Kranio sakral terapi og grundlæggende teknikker

Certificeringer

CERTIFICERET COACH

Lifecoaching, udviklingscoaching

Frivilligt arbejde

INDSAMLER - RØDE KORS, KRÆFTENS BEKÆMPELSE, FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP, DANSK

FLYGTNINGEHJÆLP

Januar 2000 - December 2019

Indenfor denne tidsperiode har jeg været indsamler på private adresser for nævnte organisationer

Det kan jeg også

Interesse for og kendskab til natur, kolonihave, vinterbadning, yoga, mindfulness, meditation, De 5 

Tibetanere, orientalsk dans, rejser, gåguide, vandring, forfatter til: El Camino - en rejse for krop og 

sjæl.
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