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Frederik Frederiksen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  
Navn   Frederik Fredriksen 
Adresse   Frediksholms Allé 1, Fredericia 
Telefonnummer  33343536 
Mailadresse  frede.rik@gmail.dk 
Fødselsdato  31. november 1981 
Civil stand  Gift 
 
Kort præsentation  
Jeg er uddannet cand.mag. i dansk og psykologi. Har efter endt uddannelse været ansat i en del projekter inden for det 
sociale og pædagogiske område. Det er samlet set blevet til ca. 3 års erfaring med administration, styring og evaluering 
af projekter. 
 
For et år siden blev jeg far og har for en periode valgt en stabil og sikker lønindtægt som pædagogmedhjælper.  Nu vi 
jeg gerne videre med min karriere og finde et arbejdsområde, hvor jeg kan bruge mine erfaringer og styrker indenfor 
projektstyring, undervisning/formidling og kommunikation/journalistik. 
 
Erhvervskompetencer:  
Kommunikation og journalistik  
Cand.mag. i dansk – sprogforståelse  
Artikelskrivning og redaktør for DGI-Århusegens amtsblad og kursusmagasin 
Pressemeddelelser og pressekontakt 
Udarbejdelse af tilbudsmateriale, rapporter og vejledninger. 
 
Organisator - projektledelse og koordinering  
Koordinering af projekter via handlings- og tidsplaner mellem flere samarbejdspartnere. Herunder telefonisk, mails, 
breve og anden kontakt med kunder vedr. møder, tilbudsmateriale og rapporter 
Planlægning og praktisk koordinering af stævner og turneringer i idrætssammenhæng 
Tovholder på DGI projekt –  idrætskaravanen i Århus amt. 
Mødeafvikling og ledelse - herunder indkaldelser, dagsordener og referater. 
 
Undervisning og pædagogisk erfaring 
Undervisning af unge og voksne idrætsudøvere i badminton og floorball/hockey 
Undervisning af skoleelever i sejlads 
Undervisning af voksne elever ved VUC i faget dansk 
Undervisning af unge i foreningsdemokrati og foreningsudvikling 
Undervisning af medstuderende i psykologi og danskfaglige emner 
Forældresamtaler med i forbindelse med skole/SFO og trivsel 
Rådgivning til medlemsforeninger i DGI 
Udarbejdelse af læreplaner til børnehave i samarbejde med bestyrelse. 
 
Analyse/evalueringserfaring 
Fremadrettet evaluering af sundhedsplejens tilbud ved hjælp af fokusgrupper og spørgeskemaer til forældre 
Fremadrettet evaluering af projektlederuddannelse i forbindelse med den europæiske socialfond i DK 
Interviewarbejde hos konsulentgruppen Transformation – både individuelle interviews og gruppesamtaler 
Udvikling af ny SFO struktur i samarbejde med kolleger og bestyrelse. Inkl. afdækning af behov i forældregruppen. 
Spørgeskemaer og interviewsamtaler. 

Candportalens kommentarer til Frederik Frederiksens cv: 
 
Et godt eksempel på et brutto cv. Dvs. et cv, der medtager det hele og ikke er målrettet et 
specifikt stillingsopslag. 
 
Den indledende korte præsentation giver et hurtigt overblik. 
 
Erhvervskompetencer er samlet under nogle gode overskrifter og samler job og erfaringer på 
tværs. Det gør det let for en arbejdsgiver at se, om man kan bruge Frederik Frederiksen.  
 
Frederik Frederiksen kan målrette dette brutto cv til andre ansøgninger ved at luge ud og tilpasse. 
Fx et cv rettet mod en undervisningsstilling, rettet mod en projektlederstilling eller rettet mod en 
kommunikationsstilling. 
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Uddannelse 
1998-2005  Cand.mag. i dansk og psykologi, Aarhus Universitet 
 
Efteruddannelse 
2007  Samfundsanalytiker, Sociologisk Analyse, Risskov 
2005-06 Voksenunderviser, JCVU 
 
 
Erhvervserfaring 
2009-2010 Pædagogmedhjælper Mosegården/SFO, Hornslet  
2009  Projektkoordinator, Sundhedsplejen i Århus Kommune, projektansættelse 
2008  Projektmedarbejder, NIRAS Konsulenterne, projektansættelse 
2007  Kvalitativ interviewer, Konsulentgruppen Transformation, projektansættelse 
2006  Amtskonsulent og redaktør, DGI-Århusegnen, vikariat 
 
 
Studiejob 
2002-2005  Kursusinstruktør: ”Ungekurser”, DGI-Århusegnen 
2001-2002 Timelærer i sejlads, Tovshøjskolen 
 
 
Kurser 
2006  Kursus i førstehjælp og brandslukning, Århus Brandskole 
2005  Pædagogiske Læreplaner, JCVU 
2004  Photoshop, Pagemaker, PC-Gruppen i Århus 
2000-2001 Træneruddannelse i floorball, DIF 
2001-2003 Dommeruddannelse i floorball, DIF 
1998-2000 Træneruddannelse i badminton, DGI 
 
 
Tillidserhverv 
 
1997-2002 Formand, Århus Fun Floorball (hockey) 
2000-2002 Redaktionsmedlem, Århus Sejlklub 
2000-2001 Bladudvalget, DGI og DGI-Århusegnen 
1999-2000 Uddannelsesformand, Dansk Floorball Union i DIF 
1994-2000 Formand og træner, Århus Floorball Klub 
 
 
It 
Tekstbehandling 
Internet og mail 
Powerpoint 
Pagemaker 
 
      


