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Kort om mig 
Jeg har faglig og praktisk erfaring med og brænder for at beskæftige mig med koncept- og 

produktudvikling inden for web samt diverse aspekter inden for online formidling såsom 

troværdighed, webkommunikation, interface-/webdesign, sociale medier, usability, 

søgemaskineoptimering, søgemaskinemarkedsføring og konverteringsoptimering. Privat 

arbejder/leger jeg med og udforsker CMS’et WordPress samt Google Analytics, som jeg – 

muligvis lidt nørdet – synes er utroligt interessant. 

 

Alder 
28 år 

Erhvervserfaring 

2011: Gæsteforelæser om SEO i kurset Webkommunikation – Aarhus Universitet 

Jeg underviste de studerende i webkommunikation i hvad SEO er og hvordan man 

bedst muligt indtænker det, når man skriver til nettet. Dvs. mit primære fokus var at 

klæde dem på til, når de senere (med stor sandsynlighed) søger stillinger som 

webredaktører i en eller anden form. 

2011: Webanalytics for Fredensborg Kommune – Bleau A/S 

Fredensborg Kommune henvendte sig til Bleau A/S med ønske om at blive klogere på 

brugeradfærd på hjemmesiden i forbindelse med kommende bestyrelsesmøde. Der var 

en eksisterende Google Analytics implementation, men opsætningen var ikke optimal. 

Jeg optimerede deres opsætning og efter en måneds dataindsamling lavede jeg en 

handlingsrapport baseret på den registrerede brugeradfærd. 

2011: Undervisning af Hvidovre Kommune i Google Analytics – Bleau A/S 

Hvidovre Kommune henvendte sig til Bleau A/S med ønske om at få implementeret 

Google Analytics. Jeg stod for implementering og undervisning af kommunens 

kommunikationsmedarbejdere. 

2010 - 2011: Google Analytics projekt for Fødevareministeriet – Bleau A/S 

Fra november 2010 til februar 2011 var jeg med til at behovsafklare og implementere 

Google Analytics for Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed (bl.a. fvm.dk). 

Efter endt implementering stod jeg for undervisning af FFK, så de kunne udnytte deres 

custom Google Analytics. Har siden været i løbende dialog omkring forbedringer, 

overvågning og assistance ved databrug hos FFK. 

2009 – : Online Marketing Specialist (studentermedhjælp) – Bleau A/S 

Opbygning af virksomhedens konsulentprodukter inden for søgemaskineoptimering 

(SEO), brugervenlighed og online analyse. Da det var en ny jobfunktion i webfirmaet, 

har jeg udviklet virksomhedens produkter inden for dette felt, hvilket bl.a. inkluderer 

praktisk udførelse samt undervisning. 

2009 – 2010: Gæsteforelæser samt instruktor – Aarhus Universitet 

Som gæsteforelæser, har jeg undervist kandidatstuderende i søgemaskineoptimering 

mens jeg som instruktor har undervist i webkommunikation for bachelorstuderende via 

CMS’et WordPress. 

2007 – 2009: Materialeudvikler til e-learning - ProOffice Aps 

I samarbejde med undervisere, planlagde og skrev jeg e-læringslektioner indenfor 

emner som ESDH-programmer og Office 2003 samt 2007. 

2006 -2007: Lab Agent i Innovation Lab 

Som ansat i et studiejob skulle jeg formidle viden om de forskellige teknologier der 

ligger til grund for den fremtidige udvikling. Formidlingen drejede sig om at gøre den 

nye teknologi letforståelig for enhver uden forhåndskendskab – både hr. og fru 

Danmark men også direktører. Jeg har fungeret som Lab Agent på diverse messer 

samt ved private firmaudflugter. 

2005 -2008: Phoner hos analyseinstitut   

Jeg indsamlede data til analyse i konsulentvirksomheden. 

2004 -2004: Pædagogmedhjælper i integreret institution 

Medhjælper i en integreret institution, hvor min daglige gang primært var i vuggestuen.  
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Uddannelse 

2005 -2011 Informationsvidenskab + Digital Design (Aarhus Universitet) 

Jeg har bl.a. haft fag indenfor organisationsanalyse, programmering & systemudvikling, 

interaktionsprogrammering, digital kultur, webkommunikation, web 2.0 samt almen 

kommunikation & branding. 

Jeg har gennem min uddannelse fundet ud af, at mit interessefelt er udvikling af 

webprojekter med et fokus på formidling og markedsføring. I august 2011 afleverede 

jeg mit universitetsspeciale om søgemaskinemarkedsføring som weboptimeringsteknik. 

 

Certificeringer / Kurser 

2008: Microsoft Certified Application Specialist i Excel 2007 (MCAS i Excel 2007) 

 

 

Kompetence Erfaring baseret på 

Brugervenlighed 
5 måneders studie 

1 års professionel 

CMS 
3 års fritid 

1 års professionel 

E-læring 
3 måneders fritid 

1 års professionel 

Formidling 
5 års studie 

3 års professionel 

Google Analytics 
2 års fritid 

2 års professionel 

PHP 
3 måneders studie 

2 års fritid 

Sociale medier 
3 års fritid 

1 års studie 

Søgemaskineoptimering 
2 års fritid 

1 års professionel 

Undervisning 1 års professionel 

Webkommunikation 

2 års fritid 

1 års studie 

1 års professionel 

Web 2.0 
7 måneders studie 

1 års professionel 

 
Sprogkundskaber 

Sprog Mundtlig Skriftlig 

Dansk (modersmål) 5 af 5 5 af 5 

Engelsk 4 af 5 5 af 5 

 
Personligt 

Jeg er en udadvendt, glad og smilende person, der kan arbejde selvstændigt. Dog mener 

jeg at projektsamarbejde er en force da man gennem synergi kan udvikle nye idéer og 

løsninger. Da jeg mener, at det er vigtigt at alle i samarbejdssammenhænge har en 

følelse af, at dette er en styrke frem for en svækkelse, optræder jeg ofte som typen der 

prøver at tilgodese alle - dog skærer jeg igennem, hvis der ikke tages en beslutning om 

det konkrete emne.  

Den ideelle situation giver mig mulighed for at udvikle mig selv, at have mulighed for at få 

større og flere ansvarsområder afhængigt af tid og kompetencer og giver mulighed for at 

bruge kollegaer som sparringspartnere. 

Interesser 

Jeg interesserer mig meget for bl.a. musik samt mine venner og kollegaer. Opvokset i et 

hjem med musikglade forældre, er jeg selv blevet meget musikglad og elsker at gå til 

koncerter for at få den ”ægte” vare, mens interessen i mine medmennesker skyldes en 

livslang påvirkning fra både venner og familie. At have en pædagog som mor, at være gift 

med én og som tidligere pædagogmedhjælper fylder det menneskelige aspekt meget. Jeg 

har derfor altid værdsat mine venskaber og sociale relationer utroligt meget. 

http://www.onlinekonsulenten.dk/sem-som-weboptimeringsteknik-til-bedre-user-experience/?utm_source=Specialelink&utm_medium=CV&utm_campaign=kommunikation

