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CURRICULUM VITAE FOR HH 
 
 

 

 

 

 

 

 

Født:  31.juni 1975 

Civilstatus: Gift, 1 datter 

Sprog: Engelsk og tysk flydende 

Resume:  

Jeg er en 30-årig cand.mag. i dansk, historie og dansk som andetsprog for voksne, der de sidste 4 år har arbejdet som 

lærer i forskellige sammenhænge. Lærerjobbet har udviklet kvaliteter hos mig som samarbejdsevne, selvstændighed, 

målbevidsthed og fleksibilitet. Sideløbende har jeg videreuddannet mig på Danmarks Pædagogiske Universitet, 

engageret mig hos Dansk Flygtningehjælp og i projektarbejde, fordi faglig udvikling, engagement og nye udfordringer 

er afgørende for mig.   

 

Uddannelse 
2002-2004 Suppleringsfag: Underviser i dansk som andetsprog for voksne på Danmarks Pædagogiske Universitet, 

Århus (parallelt m. erhvervsarbejde) 

 sprogforståelse (formidling og tilegnelse) 

 kulturforståelse 

 teoretisk pædagogisk ballast 

2001 Cand.mag. i Nordisk Sprog & Litteratur og Historie fra Aarhus Universitet 

 Speciale: En genreanalyse af dansk stil i gymnasiet  

1998-2000 Sidefagsstudium på Historisk Institut, Aarhus Universitet 

1995-1998 Hovedfagsstudium på Institut for Nordisk Sprog & Litteratur, Aarhus Universitet 

1994 Sproglig student fra Aarhus Katedralskole (samfundsfag og tysk) 

 

Erhvervserfaring 

2005-  Projektudvikler på Ingeniørhøjskolen, Århus (deltid) 
               Arbejdsopgaver 

 Udvikle undervisningsforløb til projekt ”Aspirantkursus”     

       (et studieforberedende forløb m. fokus på studieteknik og sprogforståelse) 

 Optimere samarbejdet mellem naturvidenskab og humaniora 

 Markedsføring af projekt 

 Personlige kompetencer 

• Forståelse for forskellige faglige tilgange, samarbejde 

Candportalens kommentarer til Hanne Hansens cv: 
 
Et fint eksempel på et traditionelt cv. Det indeholder det hele usorteret og giver et præcist billede 
af, hvad Hanne Hansen kan inden for sit eget område. Her viser hun, hvad hun har lavet og hvad 
hun har opnået af erfaringer. Hvad har tidligere job gjort hende god til? 
 
Et traditionelt cv som dette er bedst, når man søger job inden for områder, hvor man i forvejen 
har erfaringer. I dette eksempel job inden for fx undervisning og integration. 
 
Det indledende resume opridser kort Hans Hansens kernekompetencer og vigtige ønsker til 
jobindhold. 
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2005- Litteraturunderviser hos Blindes Oplysningsforbund, Århus (deltid) 

 Arbejdsopgaver 

 Roman-, genre- og periodeforløb 

 Arrangør af sommerhøjskole 

Personlige kompetencer 

• Stærk i præsentationsteknik og kommunikation, dvs. enkel, præcis og engagerende 

formidling 

 

2005 Freelance: Udvikling og afholdelse af temauge om H.C. Andersen og eventyret på  

 Social- og sundhedsskolen i Århus (pædagogmedhjælperstudiet) 

 

2003-2004 Sproglærer på Sprogcenter Himmerland (herunder barsel) 

Arbejdsopgaver 

 udvikling af ny skoleafdeling i selvstyrende lærerteam (kollegial supervision) 

 undervisning af udlændinge i åbent og differentieret studiemiljø 

 udvikling og implementering af individuelle læringsplaner 

 eksamensafholdelse og censor-opgaver 

Personlige kompetencer 

• At vejlede ang. uddannelse/arbejdssituation, at motivere, at samarbejde både internt 

og eksternt, at evaluere elevprogression 

 

2003 Projektstilling v. Vejle Amt (udlånt af sprogcentret Vejle-Fredericia):  

”Intensiv undervisning af nyankomne polske speciallæger” 

Arbejdsopgaver 

 udvikling af projektplan i samarbejde med amt og sygehuse  

 afklaring af sproglige behov for en bestemt målgruppe   

 udarbejdelse af materiale målrettet til kursistgruppen 

 projektevaluering og dokumentation til amtet 

Personlige kompetencer 

• Målbevidsthed og effektivitet, at virke med autoritet og i dialog med et andet miljø  

 

2001-2003 Sproglærer på Sprogcentret Vejle-Fredericia 

Arbejdsopgaver 

 undervisning af højtuddannede udlændinge 

 udvikling af intensivt kursus om Danmarks historie for udlændinge 

 brug af IKT i undervisningen 

Personlige kompetencer 

• At skabe overblik vha. formidling, at anvende IT pædagogisk og administrativt 

 

1998-2001 Studentermedhjælper på Statsbiblioteket, Århus 
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It-kompetencer 
2003 Pædagogisk It-kørekort fra IVU-C (PowerPoint, Word, Excel)  

Office-pakken (brugerniveau) 

 

Kurser, frivilligt arbejde m.v. 
2004   Deltagelse i arbejdsgruppe om udvikling af ”Individuel læringsplan” til brug på  

Sprogcenter Himmerland og til vejledning af Integrationsministeriet 

2002- Deltagelse i studiekreds med forskellige historiske temaer 

2000-2001 4 studierejser til Mellemøsten i forbindelse med historiestudiet (Iran, Syrien, Libanon,  

 Jordan, Israel/Palæstina og Egypten) 

2000-2002 Frivillig hos Dansk Flygtningehjælps Lektiehjælp i Århus 

2000 Dansk Flygtningehjælps basiskursus om flygtninges vilkår i Danmark 

1999 Deltagelse i projekt ”Lån et gymnasium” (historieundervisning for HF-klasse) 

 

Fritid 
Jeg bruger min fritid på min familie, mine venner, svømning og naturen. Desuden prioriterer jeg at rejse højt, og jeg 

deltager også i en privat studiekreds om historie, gerne med rejserelevante emner.  

 

Referencer 
Erica Ericasen, Sprogcenter Himmerland 90919293 

Einar Einarsen, Sprogcentret Vejle-Fredericia 70717273 


