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Kompetencer 
Administration og sagsbehandling 

Naturerhvervstyrelsen 2012: Førstebehandling af ansøgninger om økonomisk støtte til 

projekter under EU’s landdistriktsprogram. Arbejdet bestod primært i den første gennem-

læsning af ansøgningerne, for at undersøge om formalia var overholdt, korrespondance 

med ansøgere om manglende informationer, samt journalisering i BTAS.  

Jobcenter København Skelbækgade 2011: Vejledning og visitering af kontanthjælpsmod-

tagere, samt journalisering i Opera+.  

Ansvar og ledelse 

Musholm A/S 2011: Mit primære ansvar var at lave regnskab og udføre diverse kontrol-

opgaver. Da der var mange polske ansatte, og da jeg arbejdede tæt på fabrikschefen, fun-

gerede jeg i praksis som bindeled og tolk.  

Skanlog 2007-2008: Ompakning af elværktøj til specialkampagner. Som virksomhedens 

eneste ansatte i afdelingen, stod jeg for den praktiske udførelse af alle opgaver, enten ale-

ne eller med hjælp af op til fem vikarer. 

Schæffergården 2001-2002: Natportier. Som eneste medarbejder om natten, havde jeg 

ansvaret for at passe reception og gå vagtrunder på ejendommen.  

Internationalt netværk og samarbejde 

2005-2010: Som overbygning på min bachelorgrad, valgte jeg at læse Europæiske Studi-

er. Studiet foregik i et internationalt miljø, med mange studerende fra hele verden og med 

engelsk som arbejdssprog. Som en del af overbygningen tog jeg et semester i Polen og 

blev der for at skrive speciale. Mit internationale studium har givet mig stor erfaring med 

at skabe kontakt til og arbejde sammen med mennesker fra andre lande og kulturer. Jeg 

har et stort internationalt netværk og bevæger mig med lethed ind og ud af arbejdsgrup-

per. Gennem hele min uddannelse har der været stor vægt på gruppearbejde, hvilket gør 

mig til en erfaren holdspiller.  

Forhandling 

Polen 2010: Udarbejdelse af strategi for min daværende kærestes lønforhandling. Da hun 

var ansat på midlertidig kontrakt, som var ved at udløbe, var der opstået et forhandlings-

vindue i forbindelse med udarbejdelse af den nye kontrakt. Ved at udnytte nogle nøglein-
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formationer og ved at sætte hårdt mod hårdt (forhandlingsniveauet i Polen er oftest præ-

get af hard-boiled taktikker) lykkedes det at få en lønforhøjelse på mere end 10 % i hus. 

Uddannelse: Forhandlingsteknik på Wroclaw Universitet.  

Problemorienteret projektarbejde 

2002-2010: Dette er den primære arbejdsform på Aalborg Universitet og mit primære 

håndværk. Det problemorienterede består i, at tænke i problemstillinger, og se opgaveva-

retagelse som problemstillinger der skal løses. Når der er et behov for forandring, udvik-

ling eller administration, er der en indbygget problemstilling, som skal løses. Den første 

opgave består i, at identificere og formulere problemstillingen, og finde ud af hvem der 

har et behov eller et problem, og hvad det består i. Dernæst skal problemstillingen analy-

seres, og metode og teori vælges ud fra problemstillingen. Til dette, har jeg erfaring med 

en række kvalitative og kvantitative metoder og værktøjer. Endelig findes en konklusion 

om, hvad årsagen til problemet er, og dermed hvor en løsning kan findes.  

Det projektorienterede består i, at en eller flere studerende arbejder på at lave en sam-

menhængende, skriftlig rapport med efterfølgende mundtlig fremlæggelse og eksaminati-

on. Denne rapport har som regel et omfang af 40-60 sider, og skal som værk stå alene. 

Derfor kræver arbejdet nøje planlægning og administration af tid og ressourcer, således at 

alle dele falder på plads, og projektet bliver helstøbt. Dette arbejde har givet mig stor er-

faring med dynamikker og funktioner i samarbejdet mellem flere personer i en flad orga-

nisationsstruktur.  

Jeg har gennem studiet udarbejdet 7 lange rapporter af denne slags, hvoraf jeg har lavet 

de to alene. Derud over har jeg, alene og sammen med andre, lavet omkring et dusin 

mindre skriftlige rapporter over samme model, men typisk med et omfang af 5-14 sider.   

Uddannelse 
2010: Kandidat (Cand.scient.soc.) i Europæiske Studier, Aalborg Universitet 

 Speciale om den polske fagbevægelses problemer og udfordringer. Med mere end 

20.000 fagforeninger i Polen og en organiseringsgrad på ca. 12 % af arbejdsstyr-

ken er fagbevægelsen ekstremt fragmenteret og de to store paraplyorganisationer 

ligger i konstant strid med hinanden. Dette er til skade for medlemmerne, der er 

dårligt repræsenteret i kollektive forhandlinger. Min analyse viser hvordan struk-

turer etableret i perioden 1980-1984 til stadighed gør sig gældende og besværlig-

gører samarbejdet mellem fagforeningerne.  

 Niende semester på Wroclaw Universitet, Polen. Undervisning i samfundsviden-

skab med vægt på Polen, Central- og Østeuropa, foruden sprog, forhandlingstek-

nik og kulturhistorie. 

 Ottende semester med undervisning i EU samt projekt om fælleseuropæiske kol-

lektive forhandlinger på arbejdsmarkedet. 

 Syvende semester om internationale forhold, EU og udviklingsstudier samt pro-

jekt om betydningen af kultur for Tyrkiets fremtidige optagelse i EU. 

2005: Bachelor i Politik og Administration, Aalborg Universitet 
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 Bachelorprojekt om EU’s østudvidelse i 2004 med fokus på beskæftigelsespolitik. 

 Bred samfundsvidenskabelig undervisning i blandt andet forvaltningsret, sam-

fundsøkonomi, politisk sociologi, organisationsteori samt metode og forsknings-

design. 

Anden undervisning 

2008-2010: fem semestres polskundervisning på Wroclaw Universitet. 

2008: Seminar om ”EU efter Lissabon-traktaten” på European Academy in Berlin.  

2006: Simuleret EU topmøde på Aalborg Universitet.  

Erhvervserfaring  
2012: Sagsbehandler hos Naturerhvervstyrelsen.  

2011: Regnskabsmedarbejder hos Musholm A/S.  

2011: Beskæftigelsesvejleder hos Jobcenter København Skelbækgade.  

2007-2008: Lagerarbejder hos Skanlog.  

2001-2002: Natportier hos Schæffergården.  

Før 2001: Diverse ansættelser inden for køkken og lager.   

Sprog   
dansk:   modersmål 

engelsk:  forhandlingsniveau/ modersmålsniveau 

polsk:  godt niveau i skrift og tale  

tysk:  grundlæggende niveau  

Frivilligt arbejde 

 Valgtilforordnet ved folketingsvalget 15. september 2011. Arbejdet bestod i mod-

tagelse af valgkort, udlevering af stemmesedler samt optælling af afgivne stem-

mer efter valgets afslutning.  

 Tre år som hjælper på ferielejr med Ungdommens Røde Kors. Børn fra ressource-

svage familier og børn der kræver særlig opmærksomhed, har mulighed for at få 

bevilliget en sommerferie på ferielejr. Her bruger et stort antal frivillige ca. to 

uger om året på at planlægge, afholde og evaluere ferielejren og give børnene en 

god oplevelse.  

 Gennem flere år har jeg lavet lektiehjælp for flere af mine venner i matematik og 

fysik. Dette har jeg gjort ulønnet og med glæde, da begge fag altid er kommet let 

til mig, og jeg får stor personlig tilfredsstillelse ud af at hjælpe. 
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Personlig baggrund 
Som en del af min uddannelse tog jeg et semester i Wroclaw og blev boende for at skrive 

speciale og lære polsk. Med denne specialisering fik jeg sluttet en ring som jeg startede 

tilbage i slutningen af firserne. Med opblødningen i østblokken åbnede der sig en ny ver-

den for mig, som jeg var nødt til at udforske. I 1990 var jeg i Budapest to gange, og i 

1991 var jeg i Polen. Siden har jeg rejst meget i regionen, og fået oplevelser, der har præ-

get mig og dannet mig i en ubeskrivelig grad.  

Med min bachelorgrad i politik og administration har jeg en bred samfundsvidenskabelig 

baggrund, og med specialiseringen i europæiske studier, har jeg et dybdegående kend-

skab til de politiske og samfundsmæssige sammenhænge, der for mig gør Europa så inte-

ressant.    


