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Personlige data 
 
Navn:  Dan Danielsen 
Født:  31.04.78 
Adresse:  Århus C 
Mobil:   
Ægteskabelig status: Samboende 
E-mail:  dan-it@mail.net 
LinkedIn profil:  
Website:  dan-it.dk 
 
CV resumé 
 
Kort fortalt er jeg uddannet cand. it. med stor erfaring inden for kommunikation og markedsføring især i 
forhold til studerende. Jeg er en stærk kommunikatør, der har erfaring med udarbejdelse af diverse 
tekster såsom pressemeddelelser, nyhedsbreve, interne manualer, brochurer mm. Som cand. it. og 
gennem min erhvervserfaring er jeg fortrolig med at arbejde med it og web som 
kommunikationsplatform samt med udvikling af it-systemer.  
 
Som person er jeg engageret, udadvendt og dynamisk – jeg trives i et åbent, uformelt og anerkendende 
miljø, hvor fokus er på at gøre en forskel, ikke kun for mig selv, men især for kolleger, arbejdsgiver og 
ikke mindst for eksterne relationer.   
 
Kernekompetencer: 
 

• PR – strategi, pressemeddelelser og pressekontakt 
• Webbaseret kommunikation – nyhedsbreve, tekstforfatning og opdatering 
• Systemudvikling – behovsafdækning, kravspecifikation og projektledelse 
• Relationsskabelse og –pleje til forskellige samarbejdspartnere, kunder m.m. 
• Projekt- og eventkoordinering fra start til slut 
 

 
Erhvervserfaring 
 
Mellemleder v/EnGodSag.dk – aug. 2008 – nu: 
(Reference: NN) 
 
Resultater: 
 

• Indgåelse af aftaler med mere end 100 nye organisationer på internationalt plan  
 
Arbejdsopgaver: 
 

• Salgs- og marketingdialoger med NGO’er på internationalt plan 

Candportalens kommentarer til Dan Danielsens cv: 
 
Dan Danielsen har lavet et godt blandingscv. Han præsenterer sine kernekompetencer og hvor 
han har opnået dem, sine arbejdsopgaver og ikke mindst de resultater, han har opnået i de 
forskellige sammenhænge. 
 
En arbejdsgiver får et hurtigt indblik i, hvad han/hun kan bruge Dan Danielsen til.  Han har sat sig 
i arbejdsgiverens sted for at se sit cv med hans/hendes øjne. 
 
Der er sat referencepersoner på, og dem kan en arbejdsgiver gøre brug af, hvis man når helt 
frem i opløbet til stillingen. 
 
Bemærk også henvisning til LinkedIn-profil. Hvis man ikke selv har sat den på, så kan 
arbejdsgiver meget vel finde på at google én – igen hvis man er kommet helt frem i slutspurten. 
 
’CV resumeet’ vil altid kunne ændres og tilpasses den stilling, Dan Danielsen søger. 

http://www.linkedin.com/pub/1/588/142
http://www.linkedin.com/pub/1/588/142


   

• Udarbejdelse af tekster til web samt oprettelse af tekster i CMS 
• Forfatning, opsætning og udsendelse af nyhedsbrev via CMS 
• Afvikling af PR kampagner på internationalt plan samt vedligehold af medielister 
• Personlige salgsmøder med NGO’er på internationalt plan 
• Rekruttering af praktikanter til virksomheden 

 
Adm. medarbejder v/EnGodSag.dk - feb. 2008 – aug. 2008:  
 
Resultater: 
 

• Præsentation af virksomheden til Computerworld’s Edison pris 2008, som virksomheden vandt. 
 
Arbejdsopgaver:  
 

• Forfatning af pressemeddelelser og gennemførsel af PR kampagner 
• Optimering af marketing relationer til danske NGO’er 
• Teknisk integration og oprettelse af internetbutikker i CMS system samt eget tracking system 

 
Projekt- og Eventkoordinator v/Studenterhus Århus - aug. 2006 – maj 2007: 
(Reference: NN) 
 
Resultater: 
 

• Stigning af aktive frivillige fra ca. 30 til mere end 150 
• Afvikling af mere end 25 interne events og mere end 30 eksterne events/bookinger 

 
Arbejdsopgaver: 
 

• Kommunikation og markedsføring i forhold til husets frivillige arbejdskraft samt i forhold til nye, 
potentielle frivillige studerende 

• Idéudvikling, planlægning og afvikling af diverse events og arrangementer alene og i samråd 
med Eventgruppen samt med eksterne partnere 

• Introduktion, motivation og fastholdelse af husets frivillige arbejdskraft 
• Udvikling og opbygning af relationer mellem studerende og erhvervsliv 

 
Eventkoordinator v/ Studenterhus Århus (praktikforløb) – aug. 2005 – feb. 2006: 
(Reference: NN) 
 
 
Uddannelse 
 
Århus Universitet: Kandidatuddannelse i it og organisationer fra Institut for  
Informationsvidenskab – 2004 – 2008  
  
Kompetencer: 
 

• Kommunikation i forhold til IT og web som redskab 
• Basal systemudvikling / programmering – html, Python, CSS og MySQL 
• Virksomhedsforståelse via indblik i virksomhedens historiske udvikling 
• Organisationsanalyse og –forståelse 
• Kendskab til Appreciative Inquiry som ledelses- og forandringsværktøj 

 
Speciale: ”Succesfuld rekrutteringskommunikation – Hvordan?” Bedømt til et 12-tal.  
 
Oxford Brookes University, England: Udvekslingsophold – jan. 2003 – juni 2003 
 
Kompetencer: 
 

• Undervisning på engelsk 
• Forståelse af den engelske kultur 
• Opgaveskrivning, formidling og præsentationer på engelsk 

 



   

Århus Universitet: Bachelorgrad fra Historisk Institut – 2000 – 2004 
 
Kompetencer: 
 

• Historisk, kulturelt og samfundsmæssigt indblik i verdens udvikling 
• Informationssøgning 
• Kritisk tilgang til brug af kilder 
• Formidling af komplekst akademisk stof  
• Overblik og struktur 
• At finde essensen og udtrække det vigtigste af essensen 

 
 
Personlige kompetencer 

 
Som person er jeg meget rummelig og tror på at alle mennesker rummer et stort potentiale, der blot 
skal forløses på den rigtige måde. Jeg er udadvendt og åben, hvilket gør mig til en stærk netværker, der 
er god til at opbygge og vedligeholde relationer. Jeg trives i et anerkendende, uformelt miljø, hvor der 
ikke findes dårlige idéer. Jeg arbejder detaljeorienteret og systematisk og er god til af følge op samt 
afslutte.  
 
Som kollega er jeg humoristisk, hjælpsom og anerkendende. Jeg er en stærk teamplayer, der er 
samarbejdsvillig, tålmodig og god til at acceptere andres idéer og bidrag uden at give køb på egne 
meninger og holdninger.  
 
 
Frivilligt organisatorisk arbejde 

 
2006 – 2008: Værket 
 
Netværk for kandidatstuderende samt nyuddannede i Århus området, der var i deres første stilling. Jeg 
var en del af et rullende advisory board, som var netværkets funktion, for de institutioner og 
virksomheder, der var repræsenteret i netværket.  
 
2006 – 2008:  START Danmark 
 
Deltog i opstart og udvikling af en nystartet landsorganisation for iværksætteri interesserede studerende 
på alle landets videregående uddannelser, hvis formål var at fremme det innovative vækstlag og 
stimulere iværksætterlysten blandt de studerende bl.a. via fysiske aktiviteter som understøttes af en 
online netværksportal. Konkret tog jeg bl.a. del i afviklingen af to større nationale to-dages events med 
deltagelse af mere end 80 studerende fra hele landet.  
 
2005 – 2007:  Kryds&Tværs 
 
Deltog i opstart og udvikling af et tværfagligt iværksætter netværk med base i Århus. Formand for 
foreningen og har i den forbindelse taget del i planlægningen og afviklingen af en række aktiviteter for 
iværksætteri interesserede studerende i Århus. Konkret tog jeg bl.a. del i afviklingen af en tre-delt 
foredragsrække med deltagelse af mere end 100 studerende fra forskellige Århusianske uddannelser.  
 
Sprog og it-færdigheder 

 
Dansk:   Modersmål. 
Engelsk:   Flydende i skrift og tale. 
Tysk:   Tale højniveau – skrift mellemniveau. 
Officepakken:  Superbruger af Microsoft Office pakken. 
Internettet: Superbruger i forhold til research og online aktiviteter samt 

superbruger i forhold til brug af CMS-systemer. 
 
Artikler, præsentationer og projekter 
 
Artikel om forudsætningerne for succesfuld rekrutteringskommunikation skrevet for Dansk 
Landbrugsrådgivning.  
 
Præsentation i forbindelse med Computerworld’s Edison pris 2008, som EnGodSag.dk vandt.  
 



   

Udarbejdelse af brugermanual til Enterpriseleader - et online videns- og fildelings system til 
understøttelse af professionelle bestyrelsers arbejde udført for Samuraia. 
 
Tekstforfatning til spillestedet Train’s hjemmeside på baggrund af en kvalitativ spørgeundersøgelse i 
forhold til tidligere referencer.  
 
 
Tillægsfacts 
 

• Fra november 1998 til november 1999 aftjente jeg min værnepligt i Den Kongelige Livgarde 
• Fra marts 2000 til august 2000 arbejde jeg på et hotel i Swindon – UK.  
• Jeg skal giftes med min forlovede d. 13. juni i år 
• Jeg gør alt hvad jeg kan for at holde mig i form, så jeg styrketræner, løber, spiller squash og 

badminton, når jeg har mulighed for det 
• I min fritid er jeg amatør radioproducer og er en del af teamet på ”The Tommy Rae Jnr Show” på 

The Voice lokalradio 


