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Speciale

Projektledelse, læring og innovation
Sprog, kommunikation og formidling

Konsulenterfaring

Jeg har mange års erfaring som projektleder for kompetenceudviklingsog innovationsprojekter. Jeg arbejder med at designe og virkeliggøre
uddannelsesforløb, events og kreative processer.
Inden for det analytiske område har jeg erfaring med både kvalitative
og kvantitative metoder i evaluering og dokumentation.
Konsulentopgaver i eksterne organisationer og 3 års ledelseserfaring,
har givet mig god organisationsforståelse - også på strategisk og ledelsesmæssigt niveau.

Uddannelse





Arbejdserfaring

Cand.mag. i Dansk og Russisk, Aarhus Universitet
Master i læreprocesser med specialisering i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet
Proceskonsulentuddannelse, Attractor

2010 – 2017 Udviklingskonsulent, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Projektleder på innovations- og udviklingsprojekter inden for
kommunikation og formidling.
Projektleder på udvikling af nye læringsformer og e-læring.
Initiativtager og ansvarlig operatør for klyngen Innovativ Offentlig Kommunikation (IOK) under More Creative, Region Midtjylland. Jeg opbyggede partnerskaber mellem offentlige og private
aktører inden for kreativ patientkommunikation (2014-15)
mv.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling

2007 – 2010: Udviklingschef, UPDATE (ved Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole, DMJX)
Ansvarlig for at opbygge konsulentydelser og kurser til virksomheder
Ansvarlig for markedsføring og web
2006 – 2007: Uddannelsesleder, CFJE - Center for Journalistik og Efteruddannelse (DJH)
Ansvarlig for at udbygge fagligt indhold og kvalitet i diplomuddannelser
Leder for administrative medarbejdere i sekretariatet.
1998 – 2006: Uddannelseskoordinator, CFJE – Center for Journalistik og Efteruddannelse
Ansvarlig for at opbygge og markedsføre diplomuddannelser i
samarbejde med Syddansk Universitet
Projektleder med ansvar for at udvikle en online kursusportal.
1995 – 1998: Kursusadministrator, Baltic Media Centre, Bornholm.
Tilrettelagde og administrerede journalistiske ugekurser for tvog radiofolk fra de baltiske lande, Rusland og Polen

Andre aktiviteter

Jeg er forenings- og hestemenneske som aktiv rytter og engageret i
Sabro Rideklub, hvor jeg er formand for PR-udvalget og medlem af bestyrelsen.

Publikationer

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling

