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KORT FORTALT 
Jeg er en praktisk problemløsende og serviceminded kontorassistent med solid erfaring med kundeservice, 
vejledning, rådgivning, koordinering, administration, planlægning og organisering.  
 
Som nysgerrig kontorassistent stortrives i en stilling med forskelligartede opgaver, hvor der er en god 
kombination af læring og udfordringer mens jeg bruger af mine administrative, kunderelaterede og IT-
mæssige kompetencer.  
 
Med min systematiske tilgang til at løse mine opgaver og udfordringer, gør at jeg bidrager til innovative 
løsninger i komplekse problemstillinger og derved skaber resultater – både selvstændigt og i samarbejde med 
mine kollegaer. 
 
Personligt er jeg særlig glad for at have overblik og gå meget op i datadisciplin, da jeg er meget drifts- og 
kvalitetsbevidst.  
 
FAGLIGT OVERBLIK 

• 4,5 års erfaring med administration, hvor de 4 års er fra det offentlige 

• 4,5 års erfaring med back-office opgaver 

• 4,5 års erfaring med forskellige IT-systemer og databaser 

• 7,5 års erfaring med planlægning 

• Mere end 12 års erfaring med forskellige typer af kundeservice 

• 8 års erfaring fra detailbranchen 
 
RESULTATER 

• Fik antallet af studerende med manglende praktikplads til at falde fra 5% til 2%. 

• Planlægge og afviklede 8 karrieredage på 13 måneder. 

• Fik organiseret praktikområdet administrativt. 

• Conference Manager og Oracle superbruger. 

• Bidrag til at en ny afdeling fik procesbeskrivelser, procederer og guidelines. 
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ERHVERVSERFARING 
Studiesekretær hos Zealand Erhvervsakademi, Næstved 
November 2021 - d.d. 
Vejledte og hjælp de studerende vedr. praktik og jeg var ansvarlig for karrieredagene 
 
Kompetencer: GDPR, vejledning, Zoom mødeplatform, CRM (Microsoft Dynamics), planlægning, kundebetjening, 
koordinering, tværfagligt samarbejde, og organisering. 
 
Lagermedarbejder hos Nomeco, Køge 
Juni 2021 - August 2021 
Plukkede, pakkede og kontrolleret medicinvarerne 
 
Kompetencer: GMP 
 
Salgskoordinator hos Eaton, Herlev 
Juli 2019 - Oktober 2019 
Skulle hjælpe med de danske virksomheder vedr. ordre 
 
Kompetencer: Kundeservice, globalt samarbejde, ordreregistreringer og administration 
 
Kontorassistent/sektionssekretær på Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby 
Marts 2017 - Maj 2018 
Understøttede en sektion på 46 mennesker med alt det administrative som var forbundet med sektionen, og jeg var 
ansvarlig for ph.d.-forsvars reception efterfølgende. Administrerede konferencer, sommerskole og 
efteruddannelseskursus. 
 
Kompetencer: koordinering, planlægning, kundebetjening, tværfagligt samarbejde, datahåndtering, 
projektbudgettering, oplæring og superbruger i Oracle. 
 
Kontorassistent i offentlig administration på CBS Copenhagen Business School, Frederiksberg 
September 2014– August 2016 
Indsats målrettet det offentlig administration i forbindelse med ledelsesservice og studieadministration.  
 
Fokus: administrativ læring, planlægning af eksamener og diplomer, brugen af ESDH-system i sagsbehandlingen 
 
Kompetencer: koordinering, tværfagligt samarbejde, mødeplanlægning, sagsbehandling, lovgivning, økonomi, 
kundebetjening, datahåndtering, registreringskontrol og fakturahåndtering.   
 
1. assistent i Netto, Ringsted  
November 2011 - August 2014  
Oplæring af nye kollegaer og koordinering af arbejdsopgaver 
 
Kompetencer: koordinering, samarbejde, oplæring, kvalitetssikring og ansvarlighed 
 
Butiksmedarbejder i Netto, Ringsted 
Juni 2008 - November 2011 
 
Kasselinjemedarbejder i Bilka, Slagelse 
November 2006 - Marts 2008 
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UDDANNELSE 
Niels Brock, København Kontoruddannelse i offentlig administration 
September 2014 - August 2016 
Administrativ værktøjskasse med undervisning og praktisk erfaring fra CBS. 
 
Fokus: Administration på universiteterne, det statslige område 
 
Fagprøve: Analyse af medarbejdernes brug af DocShare i studieadministration. Fremlæggelsen blev der fokuseret på 
forskellene i kompetenceniveauet mellem medarbejderne og IT-systemet DocShare og konsekvenserne på dette. 
 
Øvrige valgfag: Budgettering, likviditetsbudget, økonomistyring og projekt og økonomi. 
 
Diverse uddannelser på SDU (Syddansk Universitet) og KU (København Universitet) 
September 2005 - november 2010: 
Jeg læste både HA(jur) og økonomi på SDU 
Viden: statistik, forvaltningsret, erhvervsøkonomi, Access og økonomisk historie. 
 
HHX, EUC Ringsted 
August 2001 - juni 2005 
 

KURSER 
Digital koordinator, KPI Communications 
Oktober 2021 
Jeg lærte her det grundlæggende omkring digital marketing og Google Analytics. 
 

IT-KOMPETENCER 
• Microsoft Office 

o Excel  
o Outlook   
o Word 
o PowerPoint 
o SharePoint  
o Teams 

• Oracle 
o Fakturering 
o E-forms 
o Tidsregistrering 
o Rejseafregning  

• ESDH-systemer 
o DTUDoc 
o DocShare 

o IMS 

• Studierelateret It-systemer 
o SIS 
o STADS 
o eSTADS 
o TimeEdit 
o UMS 
o Flere Interne systemer på CBS og DTU. 

• Conference Manager 

• Zoom  

• QlickView 

• Adobe  
o Reader 
o InDesign 
o Photoshop 

 

SPROGKUNDSKABER 
Dansk  Engelsk
  
Har før arbejdet før i internationale miljøer, derfor kan jeg forstå norsk og svensk på skrift. 
 

FRITIDSINTERESSER 
I min fritid nyder jeg at lave DIY-projekter, og tager gerne penslen i hånden og maler både vægge, møbler og lærreder. 
Jeg får min inspiration fra min daglige gåture, kulturelle arrangementer og udenlandske serier/film. Caféture og 
teatertur nyder jeg sammen med mine veninder. 
 


