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Jeg skaber struktur i din markedsføring

- den røde tråd, der skaber troværdighed og loyale følgere.
Med 3 års erfaring som ansvarlig for virksomheders online markedsføring, er jeg selvstændig i
opgaven. Jeg har arbejdet med hele processen; fra strategi og planlægning til grafisk produktion, tekstskrivning og analyse.
Jeg arbejder med “Den gode fortælling” i nyhedsbreve og med oprettelse af hjemmesider i
CMS (f.eks. Wordpress). Her har jeg fokus på brugervenlighed, SEO og layout.
Min uddannelse og erfaring som folkeskolelærer, har givet mig solide kompetencer indenfor
strukturering, evaluering og kommunikation.
Deruover er jeg vant til at varetage mange forskelligartede opgaver. Jeg pakker gerne varer,
betjener kunder og andre opgaver, der er behov for.
Som medarbejder er jeg åben, nysgerrig og ambitiøs.
Ingen opgave er for lille - og udfordringer er velkomne.

Kernekompetencer
Strukturering		
•
•
•
•
•

Visuel overblik		
Prioritering			
Research/dataindsamling
Kommunikation		
Evaluering			

Markedsføring			

• Sociale medier 			
• Tekst, billeder og grafik		
• Webinars / videoer		
• Nyhedsbreve			
• Hjemmesider			

IT
•
•
•
•
•

CMS, HTML og CSS
Photoshop
Indesign
Officepakken
Power Editor

Erfaring
2017

Rådgivning om strukturering via en Bullet Journal
Opgaver:
- formidling af værktøjer
- videoer på YouTube og LIVE videoer på Facebook
Fritidsprojekt, hvor jeg inspirerer andre

2017

Projektkoordinator og sociale medier| Rethink Human Being
Opgaver:
- koordinering
- Facebook og Instagram
- Grafiske opgaver
- strukturering af interne mapper
Projektkoordinering fra idé til udførelse.
Koordinering og udførelse af opgaver indenfor Sociale medier, hjemmeside
og nyhedsbrev.
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2016-2017

Vejleder omkring online markedsføring | Kunst Uden Støv
Opgaver:
- formidling af værktøjer
- personlig coaching
- online kurser og LIVE videoer
Fritidsprojekt, hvor jeg hjælper kunstnere med deres markedsføring
Jeg har bla. været coach for kunstner i forbindelse med hendes uddannelse
indenfor marketing.
Har afholdt online kurser, med livevideoer.
Skriver artikler om online markedsføring og mindsættet i forhold til dette.

2015-2016

Online Markedsføring | JobCare A/S
Opgaver:
- Sociale medier
- Nyhedsbreve (2 segmenter)
- Hjemmeside
- Brochurer
- Grafiske opgaver
Jeg stod for al online kommunikation og nyhedsbreve.
Vejledte salgsteamet i brug af online markedsføring.
Designede og opsatte ny hjemmeside; hvor der var fokus på struktur (brugervenlighed) og det grafiske udtryk.
Jeg stod også for udvikling af trykte brochurer.

2013-2014

Webredaktør (E-shop) | Butik Himmelblå
Opgaver:
- Sociale medier
- Nyhedsbreve (2 segmenter)
- Hjemmeside
- Brochurer
- Grafiske opgaver
Jeg stod for al online markedsføring.
Det resulterede i, at der kom 50% flere kunder til butikken under
“Garnstafetten”.

2005-2012

Klasselærer | Bakkeskolen Hørning
Opgaver:
- Undervisning i dansk, billedkunst, musik og håndarbejde
- målsætning og evaluering
- koordinering af teamskemaer og opgaver
Jeg var klasselærer og teamkoordinator.
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Uddannelse / kurser
2016

Digital Markedsføring (10 ECTS)| Bigum&Co

Faget havde fokus på branding. Jeg afsluttede med karakteren 12
Kompetencer:
- relationsbaseret kommunikation, der skaber interaktion
- sociale medier
- branding

2005

Folkeskolelærer | Haderslev CVU

Mit fokus: didaktik, pædagogik og de kreative processer
Kompetencer:
- strukturerede arbejdsgange
- målsætning og evaluering
- projektkoordinering
- teamsamarbejde
- selvstændighed

Fritid
Kreativ og aktiv

Min fritid går med at tegne med farveblyanter, der er et overset medie.
Du kan se mine billeder her
Derudover spiller jeg teater på Stavtrupscenen, hvor jeg også er næstformand.
I perioder leger jeg også med markedsføring på Stavtrupscenen.
Jeg elsker at hjælpe andre og bruger gerne tid på at vejlede mit kunstnernetværk i at bruge
værktøjer på sociale medier og i markedsføringen af deres kunst.

Personlighed
Nærværende og løsningsorienteret
Jeg er vokset op med selvstændige forældre - og er opdraget til at gøre en indsats og finde
løsninger. Uanset, hvad jeg beskæftiger mig med.
Jeg er nærværende og tillidsskabende.
En kop kaffe er altid velkomment - og jeg lytter gerne.
Autentisk er et ord, jeg ofte hører om mig selv.
Nede på jorden - og har nemt ved at blive begejstret.
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