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XX YY
Gennemføre undersøgelser, der fremskaffer det
nødvendige beslutningsgrundlag

I en markedsanalyse vil [Virksomhed] drage gavn af min uddannelse som historiker og den systematiske, kildekritiske tilgang til både

informationssøgning og vurdering af den tilgængelige informations troværdighed. Fra efteruddannelser og kurser har jeg både teoretisk

og praktisk erfaring med analyse af bl.a. tendenser, kundeadfærd og konkurrenceevne samt forretningsplaner og diffusionsmodeller.
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Jeg har flair for hurtig at sætte mig ind i

nye IT-systemer og er superbruger af:

• Office 365, særligt Word, PowerPoint,

Excel og Outlook

• Zoom, Teams og Google Meet til

online møder

Stærke formidlings- og

kommunikationsevner

Analyse af komplekse

informationsmængder

Sparring med ledelse og kollegaer

dansk

     

engelsk

     

Covid-19 vaccinatør, Virksomhed 20xx - 20yy

• Løfte en samfundskritisk opgave alt imens jeg er i gang med selvvalgt karriereskift

Underviser og vejleder i historie og innovation, Gymnasium 20xx - 20yy

• Formidling og kommunikation

• Kritisk-konstruktiv tilgang til informationssøgning

• Facilitering af møder, processer og projekter, både fysisk og virtuelt

• Tovholder på et væld af koordineringsopgaver

• Projektstyring på forskellige udviklingsprojekter

• Afrapportering bl.a. af forsøgsresultater til Undervisningsministeriet

Pædagogisk uddannelsesstilling, Gymnasium 20xx - 20yy

• Målgruppetilpassede formidlingsstrategier

Nudgekonsulent – design af adfærdsændringer, Institut 20xx

• Viden fra forskellige områder såsom psykologi, antropologi, biologi og sociologi

• Adfærdsanalyse

• Konkrete, videnskabelige værktøjer til at skabe bedre resultater på en enklere

måde og med mindre belastning. Det kan være i samarbejde og kommunikation

Profil

Personlig information

IT-kompetencer

Kompetencer

Sprog

Erhvervserfaring og tillidshverv

Uddannelse
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Jeg har hænderne godt skruet på og

afprøver gerne nye værktøjer og

metoder, når huset skal fikses.

Min papsøn fortalte sin ven: "Ja XX, hun

kan godt lide skulpturer og grill - hun griller

ALT!" - Han tager ikke fejl.

Jeg vild med heltefortællinger - både i

den klassisk litteratur og Marvels

superhelteunivers.

Projektstyring i praksis, Erhvervsakademi 20xx - 20yy

• Værktøjer til at prioritere og styre ressourcer såsom medarbejdere,

tidshorisonter, kvalitetskrav, mål, omkostninger og rollen som projektleder

• Interessentanalyse og risikovurdering

Innovation og entreprenørskab, Universitet 20xx - 20yy

• Virksomheders konkurrenceevne og organisationsudvikling

• Forretningsplaner og diffusionsmodeller

• Praktisk erfaring og færdigheder til udvikling, planlægning og gennemførelse af en

forretningsplan

Lovpligtig Arbejdsmiljøuddannelse, 20xx

• AMOs opgaver og funktion i virksomheden i forhold til lovgivningen

Cand.mag. i historie, Universitet 19xx - 20xx

• Metodisk og struktureret arbejdsgange med blik for både helhed og detalje

• Indsamle og systematisere relevant materiale til undersøgelse

• Overskue store og komplekse informationsmængder og uddrage essensen heraf

Selvstændig

Jeg træffer selvstændige beslutninger vedrørende opgavevaretagelse ud fra en

faglig vurdering. Jeg er vant til i høj grat at være alene om at løse opgaven.

Overblik og detalje
Jeg bevarer overblikket pga. min systematisk sans, detaljeret planlægning af de

enkelte arbejdsgange og ikke mindst en stringent kalenderføring.

Proaktiv

Med indsigt og rutine i innovation og projektstyring sikrer jeg fremdrift i

udviklingsprojekter. Jeg er resultatorienteret og formår at drive mig selv mod målet

-

Haves og kan indhentes efter aftale

Privat Uddannelse

Arbejdsrelaterede styrker

Referencer


