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At have overblik, være servicemindet og have fokus på detaljen er 
vigtige parametre for mig, og som konferencechef og leder af driften 
af Refugium Smidstrup Strand blev jeg hver dag styrket i 
betydningen af, at sammen er vi stærkere, og sammen kan vi nå 
vores mål. 
  
Godt humør og stærke samarbejdsevner – både internt på tværs af 
organisationen og eksternt i forhold til leverandører og 
samarbejdspartnere – har altid præget mit arbejdsliv, lige fra tiden 
som kok til stillingen som konferencechef. 
 
At kunne sikre sammenhold og gode oplevelser gennem 
arrangementer og events er lige noget for mig 
 
Jeg lægger vægt på høj faglighed, professionalisme og at kunden er i 
fokus. Jeg motiveres af at have frihed under ansvar, humor i 
hverdagen og et godt samarbejde med gode kollegaer. 
 

Erhvervserfaring, overblik over de seneste job  
2016 – 2022 Konferencechef/hotelchef 
 Refugium Smidstrup Strand. 
2014 – 2015  Conference & Event Manager  
 Tivoli Hotel & Congress Center.  
2012 – 2014  Meeting Supervisor   
 Bella Center A/S.  
2006 – 2012  Møde- og konferencechef   
 Diakonissestiftelsen.  
2001 – 2006  Konferencechef og -koordinator  
 Scandic.  
 

Seneste kurser og uddannelser  
2022 Fire&Shield, lederudvikling 
 Lederudvikling i Vandrestøvler 
 Lean Ledelse og Six Sigma, gult bælte  
2018 Digital Markedsføring   
2016 3600   
2015  Prince2 Foundation, Certifikat 03881830-01-RC84  
2015  Projektlederuddannelsen    
2015  Opera     
2012  Axapta    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personlige oplysninger 
 
Udvalgte personlige kvalifikationer 
• Servicemindet  
• Arbejdsom 
• Detaljeorienteret  
• Resultatorienteret  
• Kvalitetsbevidst  
• Bevarer overblikket  
• Arbejder struktureret  
• Ansvarsbevidst 
 
Udvalgte faglige kvalifikationer 
• Personaleledelse 
• Budgetstyring  
• Projektledelse   
• Procesoptimering  
• Fakturering 
• Udvikling 
 
Sproglige kvalifikationer 
Dansk  Modersmål  
Engelsk  Skrift og tale  
Tysk  Tale  
Fransk  Tale  
Svensk  Stort kendskab  
Norsk  Stort kendskab 
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Erhvervserfaring, uddybet 
2016 – 2022 Konferencechef, Refugium Smidstrup Strand, Sankt Lukas Stiftelsen 
I mit job som leder af refugiet var det min opgave at optimere oplevelsen for vore gæster, øge omsætningen samt 
planlægge og være en del af driften. 

• Markedsføring 

• Salg 

• Driftsansvar  

• Ansvar for ABA anlægget 

• Personaleledelse, inkl. MUS 

• Udarbejdelse af APV 

• Budgetansvarlig 
Udvalgte resultater:  

• Projektledelse af en gennemgribende renovering af Refugiet. 

• 100% forøgelse af antallet af bookinger over to år. 

• 20% bedre årsresultat end budgetteret. 
 
2015 Procesoptimeringskonsulent, Glostrup Park Hotel  
Projektansættelse, hvor opgaven lød på: "Gennemgang af bookingprocesser i Fidelio med efterfølgende optimering af 
brugen af Fidelio". 
 
2014 – 2015  Conference & Event manager, Tivoli Hotel & Congress Center.  
Mine primære arbejdsopgaver  

• Konferencesalg, inklusive planlægning, opfølgning og afvikling.  

• Projektstyring og salg af arrangementer og events.  

• Kundemøder og rundvisninger.  
 
2012 – 2014  Meeting Supervisor, Bella Center A/S.  
Som souschef for konferencesalgschefen havde jeg ansvaret for den daglige drift i konferenceafdelingen samt ansvar 
for den daglige kontakt med interne og eksterne samarbejdspartnere og leverandører.  
Derudover var salg og afvikling af møder, events, og konferencer, med alt fra 2-1.000 deltagere en stor del af min 
dagligdag.  
I forbindelse med procesoptimering og kvalitetssikring af konferenceproduktet arbejdede jeg i forskellige 
arbejdsgrupper på tværs af faggrænserne i BC.  
Udvalgte arbejdsopgaver:  

• Kvalitetssikring af konferenceproduktet.  

• Serviceoptimering.  

• Konferencesalg, inklusive planlægning, opfølgning, afvikling og fakturering.  

• Projektsalg og –ledelse af arrangementer og events.  

• Ansvar for den daglige drift i afdelingen.  

• Kundemøder og rundvisninger.  

• Procesoptimering.  

• Leverandørkontakt.  
Udvalgte resultater:  

• Salg og afvikling af adskillelige arrangementer for Novo Nordisk for godt 1.000 deltagere pr. gang.  

• Salg og afvikling af femdages-event for Maersks ledergruppe.  

• Salg, afvikling og gensalg af TestExpo for Capgemini Sogeti.  
 
2006 – 2012  Møde- og konferencechef, Diakonissestiftelsen.  
Som chef for reception, konferenceafdeling, værelsesudlejning, personale- og gæstekantine samt alterbrødsbageri og 
rengøring havde jeg ansvaret for bl.a. den daglige drift, budgetterne for samtlige afdelinger, 20-25 ansatte, deres 
oplæring og personalesamtaler.  
Udvalgte arbejdsopgaver:  

• Daglig drift.  

• Budgetansvarlig.  
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• Personaleleder for 20-25 ansatte med ansvar for rekruttering og oplæring.  

• Afholdelse af MUS samt øvrige personalesamtaler.  

• Projektleder.  

• Salg, planlægning, afvikling og fakturering af konferencer og events.  

• Sikkerhedsleder.  

• Rundvisning af kunder og gæster.  
Udvalgte resultater:  

• Øget omsætning og overskud i personalekantine.  

• Elite Smileys i kantine og alterbrødsbageri.  

• Opstart og planlægning af årligt arrangement i fem år, hvor op mod 300 borgere kunne besøge og opleve 
Diakonissestiftelsen.  

• Årligt jubilæumsarrangement.  

• Årligt julearrangement for de ansatte.  
 

2001 – 2006  Konferencechef og -koordinator, Scandic.  
Som konferencechef, først på Scandic Hvidovre, siden på Scandic Sydhavnen havde jeg ansvaret for den daglige drift, 
overholdelse af budgetter samt salg og afvikling af møder og events. Derudover var jeg den primære kontaktperson 
for konferencegæster i huset. På Scandic Salgskontor i København havde jeg ansvaret for salg af møder og 
konferencer til alle Scandics hoteller i Danmark og i Norden.  
Udvalgte arbejdsopgaver:  

• Salg af møder og konferencer.  

• Opfølgning, budgetansvarlig.  

• Gæstekontakt.  

• Personaleansvarlig.  

• Afvikling og fakturering af konferencer og events.  
 
1999 – 2001  Management-praktikant, Radisson SAS Royal Hotel, København og Radisson SAS Beijing Hotel, Kina.  
Som management-praktikant fik jeg indblik i driften af følgende afdelinger på hotellerne: Food and Beverage, 
personaleafdelingen samt konferenceafdelingen. Jeg startede roomserviceafdelingen op på Radisson SAS Royal Hotel 
og var med til at åbne en helt ny restaurant på hotellet i Kina.  
 
1997 – 1999 Køkkenleder, Humlebo Børnehave, Husum.  

• Budgetansvarlig, indkøb, egenkontrol og produktion.  
 
1998 – 1999  Tjener, Viking Steakhouse, Scala, København.  
 
1996 – 1997  Restaurantindehaver, Restaurant Toldkammeret, Allinge.  
1993 – 1997  Restaurantindehaver, Grøndalskroen, Vanløse.  

• Ansættelse af 20-25 ansatte, vagtplanlægning og oplæring.  

• Kvalitetssikring.  

• Sikring af højt serviceniveau.  

• Budgetstyring.  

• Regnskabsfører.  

• Indkøb.  

• Drift.  
Resultat:  

• Begge forretninger blev drevet med overskud og solgt med fortjeneste.  
 
1991 – 1993  Kok og køkkenchef på Restaurant Gråbrødre og Frederiksberg Rådhuskælder.  

• Indkøb. Produktion. Egenkontrol.  
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Kurser og uddannelse, uddybet  
2022 Fire&Shield, Lederudvikling Fire&Shield. 
2022 Lederudvikling i Vandrestøvler Ledernes Kompetencecenter. 
2022 Lean Ledelse og Six Sigma, gult bælte Ledernes Kompetencecenter. 
2018 Digital Markedsføring Ledernes Kompetencecenter. 
2018 Førstehjælp Sankt Lukas Stiftelsen. 
2017 Brandslukning og livredning  Sankt Lukas Stiftelsen. 
2016 3600  Sankt Lukas Stiftelsen. 
2015  Prince2 Foundation, Certifikat 03881830-01-RC84  Ledernes Kompetencecenter.  
2015  Projektlederuddannelsen  Ledernes Kompetencecenter.  
2015  Opera  Tivoli Hotel og Kongrescenter.  
2013  Førstehjælpskursus  Bella Center. 
2012  Axapta  Bella Center.  
2010  Effektiv projektledelse  Point of View.  
2008  Arbejdsmiljøuddannelsen  PUF – Parternes Uddannelsesfællesskab.  
2007  MED-uddannelsen  PUF – Parternes Uddannelsesfællesskab.  
2001  Virksomhedsorganisation  Niels Brock, Copenhagen Business College.  
2001  Salg MR-gruppen.  
2000  ”Fifteen minutes on the phone” Radisson SAS  
2000  “Yes I can” Radisson SAS  
2000  Markedsføring for turisme Niels Brock, Copenhagen Business College.  
1999  Ledelse og samarbejde Niels Brock, Copenhagen Business College.  
1998  Virksomhedsøkonomi Niels Brock, Copenhagen Business College. 
  
1999 – 2001  Akademiøkonom med hotel- og restaurantledelse som speciale Det Danske Hotel Akademi.  
1987 – 1991  Kokkeelev, kokkeeksamen bestået med ros, læretid delt mellem Café Victor og Allé Kroen.  
1983 – 1986  Student, Lyngby Statsskole, nysproglig, engelsk og tysk på A-niveau  
 

IT  
Behersker Microsoft Office, Axapta, Opera og har kendskab til Visma|e-conomic, Navision samt Fidelio Sales and 
Catering  
 

Frivilligt arbejde  
Bestyrelsesmedlem siden 1984 hos De Grønne Pigespejdere i Lyngby.  
Leder gennem de seneste 39 år hos De grønne Pigespejdere i Lyngby.  
Projektledelse gennem 6 år i elevteater på Munkegårdsskolen.  
Tidligere bestyrelsesformand for Trivselsambassadørerne på Munkegårdsskolen. 
Tidligere bestyrelsesnæstformand for Troldehøj børnehave. 
 

Personligt  
Fødselsdato:  Den 16. august 1967  
Civil stand:  Gift, to børn på 18 og 20 år  
Har kørekort  
 

Fritid  
Min fritid bliver brugt med familien, spejderne og venner.  
Jeg er aktiv pigespejder, og hver onsdag eftermiddag er det pigerne fra 0.-3. klasse der får min fulde opmærksomhed. 
Vi tager også på ture og lejre, og at give pigerne mulighed for udvikle sig og udnytte deres fulde potentiale er helt 
unikt. 
Min familie er meget vigtig for mig, og vi rejser gerne og helst flere gange om året. Hvad enten vi er under fjerne 
himmelstrøg eller i sommerhus, nyder jeg de oplevelser, vi får sammen. Selv om mine børn er ved at være store, 
finder de heldigvis stadig tid til at være sammen med os, og tæver os gerne i diverse brætspil. 
Når jeg skal koble helt af, er det på med havehandsker og ud i haven. Her finder jeg ro og får ny energi mens tid og 
sted forsvinder i kampen mod ukrudt og vildtvoksende buske. 

 


