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PROFIL

Under min uddannelse som Cand.scient.adm. ved Aalborg Universitet har jeg særligt haft fokus på analyser, interviews 
og evalueringer, og da jeg arbejdede i Hjørring Kommune, beskæftigede jeg mig især med kommunal udvikling og 
arbejdsmarkedsforhold mv. Her fandt jeg også ud af, at det giver mig positiv energi at udarbejde analyser, der danner 
beslutningsgrundlag i det politiske miljø. Jeg har en udadvendt personlighed og er vant til at holde oplæg bl.a. fra rapporten 
Isbryderskæbner, hvor jeg er medforfatter. Jeg drives af at udfordre mig selv og min faglighed. Hjørring Kommune får derfor en 
meget motiveret ansøger, som kan være med til at sikre, at jeres evalueringer og projektforløb er af højeste kvalitet.UDDANNELSE 
      2013-2018  Kandidatuddannelse i Politik og Administration (10,3) ved Aalborg Universitet
  Motivation for studiet: Stor interesse i det offentlige regi, hvor meget man kan være en direkte  
  medspiller i samfundets udvikling. • Grundlæggende kompetencer i tolkning og anvendelse af forvaltningsret• Teoretisk og praktisk erfaring i udvikling og gennemførelse af evalueringer • Design og gennemførelse af større analyser vha. kvalitative og kvantitative metoder, selvstændigt såvel  

 som i samarbejde med andre Som en del af mit studie har jeg skrevet semesterprojekter i grupper. Fokus har været på at identificere 
 og løse konkrete problemstillinger, som en virksomhed måtte have.  Kompetencer: 

• Erfaren teamplayer
• Stort overblik
• Idémager  Projekter:
• 10. semester – speciale: Projektsamarbejde med Hjørring Kommune med fokus på en evaluerings- 
 model udviklet til undervisningsområdet  Resultat: Projektresultaterne blev anvendt i kommunens videre arbejde inden for skoleområdet
• 9. semester: Praktik ved Hjørring Kommune. Udarbejdelse af kvalitetsrapporten for skoleområdet 
 Resultat: Fik ansættelse som studentermedhjælper til at fortsætte mit arbejde2007-2010  HHX Studentereksamen - Aalborg Handelsskole 

ERHVERVSERFARING       2018  Studentermedhjælp på Undervisningsområdet - Hjørring Kommune
  Opgaver: Udvikling af evalueringssystematik for 11 af kommunens skoler• Samarbejde med eksterne samt interne aktører centralt og decentralt i skoleområdet 

• Praktisk planlægning og gennemførelse af seminarer for 85 lærere og skoleledere
  Kompetencer: systematisk, udadvendt, formidler, planlægger, forståelse for undervisningsområdet2017  Praktikant på Undervisningsområdet – Hjørring Kommune  Opgaver: Udarbejdelse af kvalitetsrapporten for skoleområdet• Indsamling og analyse af data samt formidling af rapportens resultater• Deltagelse i to analysegrupper, der hver især har haft til formål at udvikle dele af undervisnings- 

 områdets organisation  Kompetencer: 
• Strategisk samarbejde

• Kommunikation

  Resultater:
• Udvikling af undersøgelser med svarprocent tæt på 100

• Evaluering samt udarbejdelse af præsentationer til intern brug

2016-2018  Studentermedhjælp i Regional Udvikling - Region Nordjylland

  Opgaver: 
• Planlægning og afvikling af en række konferencer

• Udarbejdelse af Regional Udviklings timeregnskab ifm. anvendelsen af socialfonds- og  

 regionalfondsmidler
• Kvalitetssikring af Regional Udviklings database over ansøgninger til Vækstforums midler 

  Kompetencer: Koordinering, overblik

2010-13       Salgsassistent i kapitalkædedrift med profil - Bilka Skalborg

  Opgaver: Ansvarlig for eget område i Hus & Have, varebestilling, markedsføring,  

  salgseksponering, personligt salg, reklamationssager, samt mindre ledelsesopgaver. 

  Kompetencer: Kommunikation, ledelse og samarbejde med leverandører 

FRIVILLIGT ARBEJDE

2011-2018:  Koordinator på Ungdomsringens Musikfestival i Aalborg, ca. 900 deltagere. 

  Opgaver: Iværksætte events for unge mellem 12 og 16 år. 

  Kompetencer: Overblik, initiativrig, præsentation over for et stort publikum.

  Resultater: Øget ansvar hvert år. Stigende antal deltagere.

PUBLIKATIONER       

2017  Medforfatter til rapporten Isbryderskæbner

  Undersøgte gennem en række cases de langsigtede perspektiver i tilskudsordninger, der sigter mod 

  at matche højtuddannede og små og mellemstore virksomheder i Nordjylland. Planlagde og  

  gennemførte endvidere en længere række interviews med såvel højtuddannede som virksomheds- 

  ledere på kort tid. Præsenterede rapporten i en række fora, herunder Det Regionale Beskæftigel- 

  sesråd.
 
SPROG    

Engelsk: Flydende i skrift og tale
Tysk: Turistniveau

IT

Office-pakken: Superbruger
DSA: Kendskab
SBSYS: Kendskab
Open ERP: Bruger 

FRITID

Far til 2 med alt hvad det indebærer. Jeg nærer en stor interesse for musik, særligt på vinyl, og er desuden guitarist, og når jeg 

slapper af, foregår det med Weekendavisen og en god kop kaffe. 

REFERENCER       

Haves og medbringes til samtalen eller kan fremsendes efter ønske. 

D E T  G O D E  C V
PROFILTEKST ELLER 
RESUMÉ: Skal vise de 
pointer, du vil trække 
frem i forhold til jobbet.

KONTAKTINFORMATIONER er et must!

BEGYND MED DIN 
UDDANNELSE  
medmindre du har 
relevant joberfaring. 

OMVENDT  
KRONOLOGI  
– det nyeste først.

BESKRIV DIN 
UDDANNELSE 
med dine egne 
ord. Hvad har du 
arbejdet med og 
interesseret dig 
for undervejs? 
Sørg for at 
vælge de 
semester-
projekter, der 
har relevans for 
det job, du søger.

ERHVERVSERFARING: Hvis du ikke har relevant 
erhvervserfaring, anbefaler vi, at praktikdelen placeres 
under ”Uddannelse”. Beskriv arbejdsopgaver, kompetencer 
og resultater – gerne i punktform. 

Sæt et vellignende PORTRÆTFOTO på 
dit cv. Så husker arbejdsgiveren dig bedre.

DETTE 
ER LIDT 
EKSTRA 
BLÆR    
Udover frivilligt 
arbejde og 
publikationer 
kan du fx 
også have 
nogle af disse 
kategorier med:

• Udlands- 
 erfaring
• Tillidshverv

Gør opmærksom 
på de kompetencer, 
du har fået gennem 
AAU’s  PROBLEM-
BASEREDE 
LÆRING OG 
PROJEKT-
ARBEJDE.

REFERENCER Upload gerne anbefalinger til din LinkedInprofil og hen-
vis hertil. Vær obs. på at forberede dine referenter på, at de evt. kan blive 
kontaktet. Når du har clearet dette, kan du godt skrive referencen på. 

A A U  K A R R I E R E
A A L B O R G  U N I V E R S I T E T

KARAKTERER: 
Overvej, om du søger et 
job, hvor en høj karakter 
er et plus. Fortæl om 
dine karakterer, hvis de 
er gode (10 eller 12) - 
ellers lad være. 

SPROG OG 
IT:  Her kan du 
give dig selv 
stjerner (1-5 
stjerner) eller 
blot skrive: 
flydende, 
højt niveau, 
forhandlings-
niveau, 
samtaleniveau 
eller 
turistniveau


