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ERFARING 

JUNI 2021 -  
PROJEKTLEDER, LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 
Varetage bygherrerolle og arbejde som aktivt bindeled mellem interne og eksterne aktører 
og interessenter. Sikre styring af tid, økonomi og kontrakter samt risikovurdering. 
Gennemføre udbudsprocesser til både rådgiver- og entreprenøropgaver samt tværfagling 
sparring mellem afdelinger og centre. Kommunikation med myndigheder, virksomheder, 
borger samt øvrige interessenter i forbindelse med gennemførelse af projekterbe. Facilitering 
af møder samt byggeledelse ved anlægsprojekter. Udarbejde retningslinjer og paradigmer 
omkring overdragelse og samarbejde mellem intern projektafdeling og driftsafdeling.   
 
SEPTEMBER 2019 – JUNI 2021 
DRIFTSLEDER, OKNYGAARD A/S 
At sikre at aftaler bliver overholdt på en faglig og struktureret måde for at sikre både 
tidsplaner og økonomiske mål. Sikre effektiv drift og optimering af drift samt god 
organisering og dynamik i arbejdet – både for medarbejdere og teamledere.  
Bidrage til et godt arbejdsklima i afdelingen. Løbende kvalitetssikring og kvalitetsstyring. 
Udarbejdelse af sagsbudgetter, løbende økonomistyring, periodisering, godkendelse af 
timeopgørelser og godkendelse af kreditorfakturaer. Udarbejdelse af nye ordre og tilbud 
samt igangsættelse og opfølgning på samme. Ansvar for afholdelse af MUS for medarbejdere 
og teamledere. 

SEPTEMBER 2018 –  JUNI 2019 
TEKNISK RÅDGIVER OG SÆLGER, MILFORD P/S 
Vejledning og rådgivning i konkrete projekter ift. tekniske og æstetiske muligheder og 
løsninger, i anlægsprojekter med klimaforandringer, vandhåndtering, byrumsdesign og 
træplantning i fokus. Firmaets ansigt udadtil med kommunikation med entreprenører, 
arkitekter, landskabsarkitekter, bygherrer og rådgivende ingeniører omkring 
klimaforandringer, grønne byer og design. Præsentation Milfords løsninger. 

”Jeg vil gerne være med at til at gøre 
en forskel, tænke nye tanker og 
forberede os bedre til de udfordringer 
vi står overfor i forbindelse med 
kllmaforandringerne. Jeg er god til at 
kommunikre og vil gerne bruge mine 
evner til formidling og opmuntring til 
fælles ansvar og fremdrift. Jeg vil 
gerne bidrage med den viden og 
erfaring jeg har tillært mig og gøre mit 
til at vi udvikler os og går forrest.” 
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Ydermere opgaver indenfor mødebooking og opfølgning på møder, oplæg på messer, 
konferencer, samt artikelskrivning og content til sociale medier.   
 
OKTOBER 2011 –  AUGUST 2017 
1. ASSISTENT, NETTO – SALLING GROUP 
Aktivt arbejde som en del af Netto Nødebos ledergruppe i tæt arbejde med butikschefen. 
Lede og fordele arbejdet mellem 4-6 mennesker på dagsbasis.  Lukke – og åbneansvar, samt 
ansvarlig for daglig drift. 
 

UDDANNELSE 

2020- 
MSC IN CLIMATE CHANGE, KØBENHAVNS UNIVERSITET 
 
2017-2018 
BARSEL 
 
2012-2017 
PBA. HAVE – OG PARKINGENIØR, KØBENHAVNS UNIVERSITET 
Praktikforløb 1. i Gribskov Kommune. Fokus på drift, optimering, planlægning, anlægs – og 
driftsstyring, borgerhenvendelser – og kontakt samt administrativt arbejde. 
Praktikforløb 2. i Tivoli, drift og vedligehold. Træregistrering i Autocad, praktisk driftsstyring, 
økonomi, ledelse.  

Bachelorprojekt: Økonomisk fordelagtige samt bæredygtige alternativer til 
”Plænen” i Tivoli 
 
2015-2016 
BARSEL 

2008-2011 
STUDENT, FREDERIKSBORG GYMNASIUM OG HF 

KVALIFIKATIONER 

• Altid smilende og i godt humør 
• Grundigt og rettidig 
• Kreativ og handlekraftig 

• Nysgerrig og lærenem 
• Udadvendt og imødekommende 
• Idérig og nytænkende 

 

FRIVILLIGT ARBEJDE 

1999-2015  
MEDLEM AF DE GULE SPEJDERE I DANMARK 
Deltagelse medlem og senere leder for grupper af børn i alderen 7-10, 10-12 og 12-18 år.  
Ledelse, koordinering, konflikthåndtering, pædagogik.  
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2013 
SUPPLEANT I BESTYRELSEN I BOLIGFORENINGEN NØDEBOHAVE 
Foreningsarbejde i form af beboerinteresser, aktiviteter, løsning af udfordringer i 
boligområdet.  

 

IT-KOMPETENCER 

• QGIS – rutineret bruger 
• Autocad - bruger 
• Office-pakken – meget rutineret bruger 

• Adobe Creative cloud – rutineret bruger 
• Navision – rutineret bruger  
• SBSYS - bruger 

 

FRITID OG INTERESSER 

Jeg er 29 år og bor i Søborg i Nordsjælland med min mand og mine to piger på 6 og 4. I min fritid 
nyder jeg at løbe og at presse mig selv på tid og distance. Når jeg kan finde tid til det, er jeg en 
passioneret hobbykonditor med en stigende grej-beholdning og derudover tegner, maler eller 
illustrerer for at koble fra. Desuden bruger vi alle meget tid i skoven, i haven eller på tur.  
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