
CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 
 
 
 
PERSONLIGE OPLYSNINGER 
Navn: Beate Beatesen  
Adresse: Bellisvej 2, Vejle 
E-mail: beatebeate@gmail.dk  
Telefon: 40414243 
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 

 

 
 
 



   

Curriculum vitae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 
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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 
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Iben Ibeneza 

Basisoplysninger 

Adresse: Spaniensvej 14, 1453 København K 

E-mail: ibenibeneza@gmail.dk, Telefon: 2728 2930 

Alder: 25 år, Civilstand: Ene  

Resumé 

Snart nyuddannet agronom med interesse for planteproduktion, innovation og nye sunde fødevarer produceret bæredygtigt med fokus på 
kvalitet. Ønsker at gøre en forskel.  

Nysgerrig, modig, kritisk, ansvarsfuld, overblik.  

Faglige kompetencer 

Bred agronomisk viden indenfor planteernæring, kvalitet, miljøhensyn og biodiversitet Analytisk, reflekteret, problemorienteret 
projektarbejde, statistisk kunnen  

 
Uddannelse 

2004-2011  Kandidat i Agronomi ved Københavns Universitet, LIFE Specialeprojekt: ”Samdyrkning af Lupin og Byg”  
  Bacheloropgave: ”Latua Pubiflora; en undersøgelse af indholdsstoffer i en chilensk plante”  
Det kan jeg  Med en kandidat og bachelor i agronomi har jeg stor viden om hvad der sker i krydsfeltet mellemmennesker, natur og  
  miljø, hvad der skal til for at dyrke afgrøder hensynsfuldt og hvilke (i tempereret landbrug og delvist i tropisk) afgrøder 
  der egner sig bedst til dyrkning.  
  Problemorienterede opgaver (ofte skrevet i grupper) har med analytisk tilgang undersøgt landbrugsmæssige   
  problemstillinger; både de samfundsmæssige, sociale og faglige.  
 
Forår 2007  Udvekslingsstudent ved University of Western Sydney, Australien 
  Kurser: Alternative crops, Post Harvest, Nutrition and Health (humans), Wine production  
  Selvstændighed, mod, engelsk kundskaber, nyt perspektiv på Danmark  

Erhvervserfaring 

2009-2011  Københavns Universitet, LIFE, Institut for plantebiologi 
Undervisningsassistent på faget Grundlæggende plantebiologi  

   Formidling, imødekommende, hjælpsom, pålidelig, udadvendt og engageret  
   Viden om planteceller set i tværsnit og funktioner  
   Mikroskopering 
 
2007  Agenda 21 centret Valby (miljøcenter), projektansættelse  

Interviewer  
  Sælger, udadvendt, selvstændig, mod, engagement, miljø 
  Informere husejere i Valby på deres bopæl om ”1 ton mindre CO2”-kampagnen  
 

 

Candportalens kommentarer til Iben Ibenezas cv: 

Dette cv viser, hvordan en naturvidenskabelig kandidat kan vise sin profil, så den afspejler både 
de faglige kompetencer og den person, som besidder dem. 

Cv’et er udarbejdet med det mål at vise en generel profil. Til et mere fagligt specialiseret job er 
det muligt at udelade de mere generelle ting om uddannelse. Her kan man så i stedet lægge vægt 
på en mere personlig faglig profil.  

Læg mærke til skemaet til sidst. Her har Iben opdelt sine fag fra studiet i grupper efter forskellige 
kompetencer. På den måde kan læseren danne sig et overblik over det faglige fundament for en 
given kompetence. Man kan også sætte udvalgte dele af skemaet ind i cv’et.  
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Anden uddannelse 
  

2010  Førstehjælpskursus (7 timer) og kørekort (alm) 

2009  Spansk, 3 ugers privatundervisning i Guatemala 

2009  IAAS Mexico (International Association of Agronomy Students)  
  ”Biodiversity now, food for tomorrow”, 3 ugers seminar 
2009   IAAS Nancy, Frankrig  
  Agroforestry, 1 uges seminar om samdyrkning af træer og afgrøder i nord Europa 
2008   Københavns Universitet  
  Uddannelsespolitisk seminar  
 

Frivilligt arbejde  

• Undervisningsudvalget, medlem i 2008, på institut for Plantebiologi og Bioteknologi: -kritisk, ønsker at gøre en forskel, lade de 
studerende blive hørt.  
• Med i ”Grøn Campus”, en gruppe af studerende, der indkøbte og passede planter til at stå i fællesrummene på KU-LIFE: 
Engageret, ansvar, idealistisk, gøre en forskel, brugerinddragelse, kreativitet  
• Praktisk hjælper ved Klimabundmødet på Agenda 21 center ”Indre By”: hjælpsom, opleve et arrangement indefra, indsigt i 
arrangementsafholdelse.  
• First Contact: mentorordning for udvekslingsstuderende på KU-LIFE: Give en god velkomst til Danmark og København  
 

IT 

IT har indgået som en naturlig del af studiet i skrivning af opgaver. Har i forbindelse med mit speciale desuden bearbejdet mine datasæt 
statistisk meget grundigt.  

• Microsoft Office pakken/ Open Office: Superbruger  
• R (statistik program): Bruger  
• Bedriftløsningen: Kendskab  
 

Sprog 

 
 
 
 

 
Andre oplysninger 

 
 
• Har stor interesse for moderne kunst, elsker at gå til koncerter, være sammen med min familie og tage min nevø på udflugt i 
skoven og klatre i træer.  
• Elsker at rejse og at udforske nye planter, kulturer og madvaner. Har rejst en del alene og synes det er sjovt at møde nye 
mennesker.  
• Dyrker yoga, da det hjælper mig til at slappe af og passe på min krop.  
 

Dansk  Modersmål (Skrift og tale)  
Engelsk  Højt niveau (Skrift og tale)  
Spansk  Middel niveau (Skrift og tale)  
Tysk  Til husbehov (Skrift og tale)  
Fransk  Kendskab  
  
 



Curriculum Vitae for Iben Ibeneza 

 

Relevante fag inddelt i grupper 

 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(BA) = fag taget på bachelordelen i Agronomi 

(MA) = fag taget på kandidatdelen i Agronomi  

Kvalitet Post Harvest (BA) 

Analytiske 

Statistisk dataanalyse 1 + 2 (BA+MA) 

Metode og projektarbejde (BA) [problemorienteret opgaveskrivning] 

Fagets Videnskabsteori (BA) 

Specialet, 45 ECTS (MA) 

Bachelorprojekt 15 ECTS (BA) 

Sociale Qualitative Methods in Agriculture (MA) [interview og PRA metoder] 

Applied Ethnobotany (MA) 

Ernæring Nutrition and Health of humans (BA) 

Agronomi 

Agroforestry (MA) 

Applied Plant Nutrition (MA) 

Afgrødelære (BA) 

Jord, vand og planter (BA) 

Crop Production, Decision Support systems and Management (MA) 

Jordbrugsbedriften: Produktion, miljø og natur (BA) 

Wine production (BA) 

Skadedyr og sygdomme 
Biological Control of Pests (MA) 

Pests and Beneficials of Arable Fields (BA) 

Plant Diseases (BA) 

Planteopbygning 
Plant Ecophysiology (MA) 

Planters fysiologi og anatomi (BA) 

Cellebiologi (BA) 

Botanik 

Applied Ethnobotany (MA) 

Herbarium (BA) 

Dyrkede planter: variation og fylogeni (BA) 

Almen landbrugsbotanik (BA) 

Forædling Plant Breeding (MA) 

Conservation and Management of Genetic Resources (MA) 

Kemiske Biokemi 1 (BA) 

Kemi 1 + 2 (BA) 
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