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    RESUMÉ 
 
Jeg forstår og visualiserer nemt kolleger og kunders behov og ønsker og bidrager 
derfor med kreative forslag til, hvorledes opgaven skal løses.  
Jeg sætter derfor et betydeligt præg på udviklingen af løsninger fra idéfase til det 
endelige produkt.  
Min erhvervserfaring, merkantile uddannelse kombineret med min interesse for 
digitalt arbejde samt design har givet mig skarpe kompetencer indenfor marketing, 
kommunikation, projektledelse  og web, hvilket inkluderer et indgående kendskab til 
bl.a. Adobe CS samt Microsoft Office. 
 

 
    ERHVERVSERFARING
Teamleder E-handel, Sanistål A/S (1.10.2014 - )

•  Understøtte salgsorganisationen i realiseringen af Saniståls e-handelsmålsætning genem bl.a.    
 messedeltagelse, undervisning, kundebetjening samt support via telefon, chat og mail. 
•  Ansvarlig for kommunikation og markedsføring af forbedringer til organisationen. 
•  Ansvarlig for udarbejdelse af online kurser til internt brug med henblik på at øge kendskabet til   
 virksomhedens digitale løsninger blandt kolleger. 
•  Rapportering og analyse af nøgletal og data (Google Analytics) vedr. elektronisk samhandel. 
•  Personaleledelse og forretningsforståelse. 
•  Teknisk support til kunder og kolleger i forbindelse med implementering og drift af Saniståls    
 e-handelsløsninger, herunder app, scannerløsning samt elektronisk integration.

 
Projektleder JCD A/S  (01.05.2012 – 1.10.2014)

•  Markedsføring og salg af produktnyheder overfor kunder. 
•  Salg, produktionsplanlægning og design af månedlige tilbudskataloger for landsdækkende cateringkæde  
 inkl. visning som ipaper. 
•  Rådgivning, salg, design, udvikling, projektstyring, programmering, implementering, undervisning og   
 support af websites med CMS (Umbraco) til en lang række kunder ofte med integration til ERP systemer. 
•  Undervisning af kunder i brugen af software bl.a. CMS systemer, InDesign og PhotoShop 

Marketingkoordinator JCD A/S  (01.03.1997 – 01.05.2012)

•  Grundlagde grafiske afdeling, med efterfølgende ansættelser, koordinering af arbejdsopgaver,    
 tilbudsafgivelse og -indhentning, opfølgning på budgetter samt daglig ledelse. 
•  Web- og tryksagsdesign, tilbudsafgivelse og -indhentning, kunde- og leverandørkontakt og undervisning og  
 support. 
•  Udformning af operationel markedsføring (design-manual, logo, brevlinje, web, brochurer m.m.)
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    UDDANNELSE
HD-Afsætning (1994-1997) 
Aalborg Universitet,  
Hovedopgave: Markedsføringsplan for salg af 
profilaviser, Nordjyske

ReklameKoordinator (1996-1997) 
Jensens Bureau, Århus, Uddannelsen kvalificerer 
bl.a. til ansættelse i marketingafdelinger

HAs-Engelsk (1991-1994) 
Midtjysk Handelshøjskolecenter, Herning

Mat-Eng student (1986-1989) 
Randers Amtsgymnasium

Efteruddannelse

Sideløbende med jobbene har jeg løbende 
gennemført relevante kurser bl.a.:

• Umbraco CMS  
  (Umbraco Certified Developer, level 1 og 2)

• InDesign, ASP.NET (Visual Basic), samt øget   
  kendskabet til bl.a. SEO, HTML og CSS

 

    IT KUNDSKABER
Superbruger 
Adobe CS (InDesign, PhotoShop, Illustrator) 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPointm Outlook)

Brugerniveau 
Dynamics NAV 
AS400 
Umbraco CMS 
Visual Basic (.NET) 
Flash 
Perfion 
TeamViewer 
Jira 
Trello

 
    SPROG
 
Engelsk Højt niveau (skrift og tale)

Tysk Grundlæggende niveau (skrift og tale)

    ØVRIGE OPLYSNINGER
 
Jeg er gift med Annika, som er Specialkonsulent på 
Aalborg Universitet. Vi bor i Klarup, og sammen har 
vi to børn, Ida-Marie på 14 og Emil på 10 år. 
Jeg er udpræget familiemenneske, og det er her jeg 
tilbringer det meste af min fritid.  
Derudover bruges fritiden ofte på forbedringer 
i huset og i haven, da jeg er en ivrig “gør det 
selv mand”. Jeg har selv forestået det meste af 
renoveringen af vores 70’er hus.  
 
Når muligheden tilbyder sig, så hjælper jeg bekendte 
og mindre virksomheder med kreative forslag 
ifb. med udarbejdelse af marketingsmateriale og 
hjemmesider/webshops – og giver også gerne en 
hånd med i selve udarbejdelsen.  
 
Jeg har en naturlig interesse i IT, samt den generelle 
udvikling af de digitale muligheder. 
 
Herudover er jeg aktiv i den lokale fodboldklub bl.a. 
som hjælpetræner og andet frivilligt arbejde. 
En enkelt løbetur i ny og næ bliver det også til.


