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Om mig

I en alder af 26 år, har jeg netop færdiggjort min uddannelse som cand.negot.
(business, language and culture) i Human Resource Management ved Syddansk
Universitet. Derfor ønsker jeg at starte min professionelle karriere inden for
rekruttering eller headhunting, så jeg kan benytte mine organisatoriske
færdigheder og min passion til at skabe det helt rette match mellem virksomhed
og medarbejder. Til dagligt bor jeg sammen med min kæreste, Bianca, vores 2-årige
søn, Dallas samt vores hund. Dette afholder mig dog ikke fra at være fleksibel ift.
arbejdssted, rejsedage el. lign. Som familie er vi således opsatte på at flytte efter
vores jobsituation. Jeg bor pt. i Odense og har egen bil. Som person er jeg et
familiemenneske, som er interesseret i sport; specielt fodbold og amerikansk
fodbold interesserer jeg mig meget for.
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SYDDANSK UNIVERSITET

2011 - 2016

Cand. negot. HRM (Business, language and culture)
Gennem min uddannelse, som har kombineret teoretisk viden med praktiske cases
og problemløsningsopgaver, er nedenstående blot nogle af de kompetencer, jeg
har opnået:
-

-

-

Speciale i Human Resource Management
• Talent attraction: Employer branding, rekruttering, headhunting
• Training & development, compensation & benefits, motivation m.m.
Organisationsledelse og –udvikling
Projektledelse, stakeholder management og konsulentrollen
Projektpræsentation og Microsoft Office (PP, Excel, Access, Word)
Diverse former for intern og ekstern kommunikation, både skr. og mdt.
Markeds- og dataanalyse, marketing, international business m.m.

Desuden udgjorde mit specialeprojekt en business-case omhandlende
forretningsudvikling. I løbet af projektet analyserede jeg det tyske marked og
udviklede nogle forskellige forslag til organisatoriske tilpasninger.
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2012 – 2016

Serviceassistent
Som serviceassistent har jeg fået brugbar erfaring i såvel servicefaget og
detailbranchen som at arbejde som et team. Derudover har jeg opnået erfaring i
brugen af SAP.

WILKE

2011 – 2012

Call Agent
Her ringede jeg rundt for at indsamle data samt indtastede data. Således har jeg
opnået kendskab til opbygning og udførelse af markedsanalyse samt vigtigheden
af altid at have fingeren på pulsen ift. nye tendenser og trends på markedet.

Færdigheder
indenfor IT

MICROSOFT OFFICE
Daglig bruger
Udover at bruge Microsoft Office pakken dagligt har jeg også igennem min
uddannelse modtaget undervisning indenfor såvel Word som Excel, Power Point
og Access.

SAP
Kendskab
Gennem mit arbejde hos Bilka Odense brugte jeg jævnligt SAP gennem flere år,
hvilket har givet mig et vist kendskab til systemet.

SOCIALE MEDIER
Daglig bruger
Benytter både Facebook og LinkedIn. Derudover har jeg lidt kendskab til både
Twitter, Instagram, MySpace og Pinterest.

IT GENERELT
Erfaren bruger
Efter at have benyttet PC stort set dagligt igennem mange år, betegner jeg mig
selv som en erfaren bruger af IT samt diverse software.

