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Cand.mag. med speciale i virksomhedskommunikation søger nye græsgange, hvor jeg kan udfolde mine kompetencer inden for
kommunikationstrategi og marketing. Rent fagligt har jeg særlig interesse i strategisk virksomhedskommunikation i et
internationalt perspektiv.

Jeg har været ansat på Syddansk Universitet i 7 år som kommunikationsmedarbejder, strategisk kommunikationsmedarbejder og
aktuelt som chef for kommunikationsafdelingen, hvor jeg har udarbejdet universitetets kommunikationsstrategi, strømlinet
informationsflowet og optimeret universitetets digitale kommunikation.

Kommunikationschef
Syddansk Universitet, Odense

Chef for kommunikationsafdelingen og overordnet ansvar for den interne og eksterne kommunikation
på hele universitetet.

okt 2018 -
Igangværende

Strategisk Kommunikationsmedarbejder
Syddansk Universitet, Odense

Formidling af viden og forskningsresultater samt strategisk kommunikation med fokus på bred
samfundsmæssig impact. Videreudvikling af universitetets digitale kommunikation på tværs af
domæner og platforme.

okt 2015 - nov 2018

Kommunikationsmedarbejder
Syddansk Universitet, Odense

Markedsføring af uddannelser
Formidling af forskningsresultater og ‑aktiviteter
Udvikling og vedligehold af hjemmesider
Pressehåndtering

jun 2013 - okt 2015

Personligt

Profil

Erhvervserfaring



Cand.mag. International Virksomhedskommunikation
Syddansk Universitet, Odense

Cand.mag. i international Virksomhedskommunikation med fokus på sprog, kultur, kommunikation og
medier i et internationalt perspektiv.

sep 2007 - feb 2013

Franske studier
Sorbonne Université, Paris

1 semeters intensiv fransk for udlændinge efterfulgt af 1 semesters fransk kultur og samfund.

sep 2006 - maj 2007

Studentereksamen
Odense Katedralskole, Odense

Sproglig student fra Odense Katedralskole

aug 2003 - jun 2006

Udvikling af kommunikationsstrategier, Tværkulturel kommunikation, Fransk litteratur

Referencer oplyses på opfordring.

International
virksomhedskommunikation      

Kommunikationsstrategi      

Digital kommunikation      

Marketing      

Dansk      

Engelsk      

Fransk      

Tysk      

Økonomistyring for offentlige ledere
Djøf

mar 2019 - maj 2019

Forandringsledelse
Lederne

nov 2018 - feb 2019

Personalejura
Mannaz

okt 2018 - okt 2018
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