
CURRICULUM VITAE 

PERSONLIGE OPLYSNINGER 
Navn: Beate Beatesen 
Adresse: Bellisvej 2, Vejle 
E-mail: beatebeate@gmail.dk
Telefon: 12121212
Alder: 35
Civilstand: Ugift, men samboende med Bent
Ikke-ryger

PROFIL 
Med en baggrund som cand.ling.merc. (international informationsmedarbejder) har jeg især 
beskæftiget mig med aspekter inden for erhvervssprog (engelsk & spansk) og international 
markedskommunikation. Derudover har en flerårig stilling som driftsmanager hos McDonald’s givet 
mig erfaring bl.a. inden for områderne salg, personaleledelse, driftsplanlægning samt administrative 
opgaver. 

KOMPETENCEOMRÅDER 
SPROG OG FORMIDLING 
Stor sprogekspertise (primært dansk, engelsk og spansk, men har generel interesse og flair for 
sprog) 
Fremmedsproglig kommunikation og erhvervskorrespondance 
Oversættelse 
Korrekturlæsning og redigering 
Rutine i fremlæggelse og formidling af mundtlige og skriftlige budskaber overfor forskellige 
målgrupper  

PR OG MARKETINGRELATEREDE OPGAVER 
Udarbejdelse af PR- og præsentationsmaterialer, herunder fx nyheds- og salgsbreve, firma- og 
produktpræsentationer samt pressemeddelelser 
Godt kendskab til valg af strategi i international markedsføring (Speciale på cand.ling.merc.) 
Solidt kendskab til tilrettelæggelse af informations- og kampagnearbejde, fra planlægning til 
opfølgning 
Praktisk kendskab til markedsanalyse, herunder indsamling og bearbejdning af markeds-, 
konkurrent- samt kundeinformation 
Kendskab til webkommunikation 
Kendskab til medieplanlægning 
Kendskab til marketingstrategier 

PERSONALE 
Træning og opfølgning af nye medarbejdere 
Personaleledelse af op til 25 medarbejdere (mellemlederniveau). 
Vagtplanlægning 

Candportalens kommentarer til Beate Beatesens cv: 

Et godt eksempel på et brutto cv, der altid kan skæres til, når det skal bruges i en konkret 
ansøgning. Her kan Beate Beatesen vælge de områder ud, som er specifikt relevante i forhold til 
et konkret job. Dermed afkortes cv’et også og bliver mere overskueligt. 

Opstillingen er meget læsevenlig i en god typografi og professionel brug af skemaopsætning. 



INTERNATIONAL ERFARING, KULTUR OG SAMFUND 
Teoretisk og praktisk kendskab til kulturelle værdier og normer og deres betydning for 
markedskommunikation 
Godt kendskab til spansk og amerikansk kultur og samfund 
 
ADMINISTRATIVE OPGAVER 
Fakturering 
Reklamationsbehandling 
Tastearbejde 
Varebestilling 
Projektplanlægning 
 
DRIFTSSTYRING OG -PLANLÆGNING 
Planlægning og koordinering af daglig drift af McDonald’s restaurant 
Kvalitetsstyring og –kontrol 
 
PERSONLIGE KVALIFIKATIONER 

• Jeg trives i et adspredende miljø med mange forskellige opgaver. 
• Jeg arbejder engageret og struktureret og efterlader aldrig opgaver, der ikke er 

færdiggjorte. 
• Jeg kan arbejde selvstændigt og tage beslutninger under pres. 
• Jeg er udadvendt, serviceminded og imødekommende. 

 
ANSÆTTELSER 
2004 Forskningsassistent Vurdering og transskribering af 

interviews ifm. Ph.d. 
afhandling   

Center for 
virksomhedskommunikation, 
Handelshøjskolen i Århus 

1999 - 
2002 

Deltidsmanager Daglig driftsstyring og 
personaleledelse 

McDonald’s, Aalborg 

1998 - 
1999 

Manager Daglig driftsstyring og 
personaleledelse 

McDonald’s, Aalborg 

1996 - 
1998 

Manager Daglig driftsstyring og 
personaleledelse 

McDonald’s, Vejle 

1995 - 
1996 

Medarbejder Servicefunktion + 
trænerfunktion 

McDonald’s, Vejle 

 
 
UDDANNELSE 
2002 - 2005 Cand.ling.merc. (spansk) med profilen international 

informationsmedarbejder. Afsluttende speciale med 
titlen ”Standardisering eller tilpasning i 
international markedsføring” 

Handelshøjskolen i Århus 

1999 - 2002 Bachelor i erhvervssprog (engelsk/spansk) Aalborg Universitet 

1994 - 1995 1-årig HH Handelsskolen i Vejle 

1991 - 1994 Sproglig student  Rosborg Gymnasium, Vejle 
 
KURSER 
1998 Basic Operations Course. Kursus i grundlæggende 

ledelsesteknikker 
Udbyder: McDonald’s 
Danmark 

 
 
 



SPROG 
Engelsk Højt niveau, flydende i skrift og tale 

Spansk Højt niveau, flydende i skrift og tale 

Tysk Mellemniveau 
 
 
IT-FÆRDIGHEDER 

• Microsoft Office pakken (XP, 2000 og 98) på erfarent brugerniveau. Daglig bruger af Word, 
godt kendskab til PowerPoint, Publisher og Excel. 

• Microsoft Outlook, Internet Explorer på erfarent brugerniveau (har i mindre omfang arbejdet 
med Lotus Notes). 

• Microsoft Windows (XP, 2000 og 98) på erfarent brugerniveau. 
• Har til husbehov brugt Adobe Acrobat Writer med Distiller, Adobe Photoshop og Ulead Photo 

Impact. 
• Stor erfaring med elektroniske ordbøger. 

 
ØVRIGE AKTIVITETER 
2004 2 mdrs. praktikophold ved TRIAX 

A/S i marketingafdelingen 
Udarbejdelse af pressemeddelelser, 
webupdates samt firma- og 
produktpræsentationer. Derudover 
indsamling af markedsinformation på det 
spanske marked 

2003 1 mdrs. studieophold i Spanien  Sprogskoleophold ved Instituto Andalusí, 
Málaga 

2002 Gæstelærer på Gug Skole, Aalborg En række foredrag for skolens 8. og 9. 
klasser om Spanien og det spanske sprog 

2001 6 mdrs. universitetsophold i Spanien  Universidad de Oviedo (fakultet for 
virksomhedskommunikation), Asturias, 
Spanien 
Meritgivende fag: 

• Marketingstrategier og deres 
anvendelse 

• Forbrugeradfærd 

1996 5 mdrs. rundrejse samt besøg hos 
familie i USA 

 

 
 
 


