CV - FORMIDLEREN

Se samlet cv under PROFIL

Det er en særlig tilfredsstillelse, når jeg, som formidler, kan give teoretisk viden
praktisk værdi.
Med nysgerrighed og åbent sind finder jeg ind til opgavens kerne, som jeg fastholder hele vejen, mens jeg afklarer og klargør indholdet. Jeg nyder at tilrette
lægge, så det visuelle og det verbale underbygger hinanden og får budskabet
frem, på en måde så målgruppen oplever det så relevant som muligt.

ERHVERVSERFARING
2014 - 2015
		
2011 - 2012
2001 - 2010
		

1997

Kommunikationsmedarbejder
Køge Kirke - deltid
Udformede grafik og tekster til print, web, Facebook og pressemeddelelser mm.
Kommunikationsmedarbejder
Udformet salgsmateriale, mm.

OLRIKS International ApS - freelance

Marketingmedarbejder
asger bc LYS a/s - Håndværksproducerede lamper
Fungerede som ‘in-house bureau’
• Tilrettelæggelse af information
• Tekster om lys, lamper og firma + redigering - også på engelsk
• Vedligeholdt og opdaterede hjemmesiden
Projektmedarbejder
PMF-A, Pædagogiske Medhjælperes Fælles A-kasse
Opbyggede PMF-A’s 10-binds regelsamling:
• Systematiserede eksisterende papirer, lavede skabeloner til standarddokumenter
samt organiserede mangfoldiggørelse og distribution til afdelingerne.
• Skabte en manual for principperne, brugen af og videreførslen af regelsamlingen

1994 - 1996 Kursusarrangør / -underviser SFA/DJØF’s Journalistik og formidlingskursus - freelance
		
Medarrangør på 5 kurser af 3-4 ugers varighed. Underviste bl.a. i:
		 • Argumentation, målgruppe/budskab, kreativ skrivning, faglig formidling.

UDDANNELSE
1977 - 1987
1977

Kunstakademiets Arkitektskole
Nørre Gymnasium

Arkitekt, projektkoordinator og formidler
Nysproglig student

KURSER
Kommunikations- og marketingkurser
6 uger hos DMJX, Diplom-modul

2014

Sociale Medier i virksomhedens kommunikation

2013

Online Marketing - Sociale Medier, Mac

2013

Projektleder på digitale kommunikationsprojekter

2013

E-publikationer til tablet: folio, iBook + -Author, Mac

2013

Kommunikation i praksis

2012

Avanceret WordPress - HTML og WordPress / CMS

6 uger hos IT-Kompetence.
6 uger hos IT-Kompetence.

3 uger hos IT-Kompetence
6 uger hos Kommunikationsforum
3 uger hos IT-Kompetence
6 uger, AU-fagmodul

2011

Web-design og -kommunikation CS5

1996

’’Den selvstændige DtP’er – Fra idé til færdigt produkt’’

1996

Evalueringskursus

1 uge.

1995

Journalistikkursus

week-end kursus hos Carsten Grolin.

1995

Læreranstalternes Fælles Formidlingskursus

1994

Journalistik- og formidlingskursus

SPROG
Svensk
Engelsk
Tysk

Er mit andet modersmål
Behersker jeg i skrift og tale

Har jeg kendskab til

5 mdr. fuldtid.

¼ års-værk på universitetet.
3 uger, fuldtid.
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