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Single og ingen børn

PROFIL

Med min gennemgribende forståelse for dokumenters livscyklus er jeg god til at sikre, at data og informationer 
bliver slettet efter gældende regler. Jeg har stor erfaring i at vurdere dokumenters aktualitet samt indgående 
kendskab til at arbejde med Records Management. Med min imødekommende facon er jeg god til at arbejde i 
tværfaglige miljøer, hvor der er en stor variation på de faglige områder og i særdeleshed i en kultur, hvor der er 
fokus på respektfuld videndeling frem for fejlfinding.

NØGLEKOMPETENCER

  Brugerorienteret systemdesign  Records Management
  
  Projektledelse   Digitalisering

UDDANNELSE

2016 - 2018 Cand.scient.bibl., Københavns Universitet
  Speciale: Kulturpolitik i Danmark. Specialet bygger på en analyse af det offentliges og   
  privates tilgang til finansiering og afvikling af kulturprojekter. 

  Relevante fag:
• Brugerorienteret systemdesign
• Medieteori
• Vidensteori og domæneanalyse

2013 - 2016 BA i informationsvidenskab og kulturformidling, Københavns Universitet
  Bachelorprojekt: Udvikling af et nyt indekseringssystem.

KURSER

2017  Records Management, Bibliotekarforbundet

2016  Projektledelse; Bibliotekarforbundet
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FOTO
De fleste arbejdsgivere foretrækker et 
foto i CV´et. Det skal være et professionelt 
foto, som er vellignende og uden forstyr-
rende elementer. Hvordan vil du gerne 
opfattes af arbejdsgiveren?

PROFIL
Profilen indeholder de væsentligste  
kom- petencer baseret på dine erfaringer/
udbytter og resultater fra dit studie og evt. 
studiejob indtil nu. Profilen målrettes det 
aktuelle job og er ofte ikke længere end 
5-6 linier. 

• Hvilke af dine mange faglige 
kompetencer, matcher bedst den 
aktuelle stilling?

•  
Hvilke personlige kompetencer 
vil du fremhæve, og hvad er din 
fortrukne måde at løse opgaver på?

•  
Hvordan matcher den aktuelle 
stilling de ambitioner, som du har 
for din karriere?

UDDANNELSE
Beskriv dit uddannelsesniveau og skriv 
lidt om dit speciale og evt. også bachelor-
opgave. Er der noget, som kan fremhæves 
i forhold til det job, du søger?

Hvad lærte du på uddannelsen? (Brug evt. 
studiebeskrivelsen som inspiration)

KURSER
Udvalgte kurser kan være med at justere 
og ”farve” dit CV i retning af det konkrete 
job. Hvor har du konkret opkvalificeret dig 
fagligt/personligt inden for de seneste år?

CV Guide



FRIVILLIGT ARBEJDE

2016 - 2018 Bestyrelsesmedlem, De Studerendes Råd, 
  Det Informationsvidenskabelige Akademi

2015 - Til nu Træner, Holte Badmintonklub

ERHVERVSERFARING

2017 - 2018 Studentermedhjælper, Det Kongelige Bibliotek

• Digitalisering af materialer
• Kassationsrunder inkl. vurdering af aktualitet

2017 - 2018 Studentermedhjælper, Holte Bibliotek

• Borgerbetjening
• Kassationsrunder inkl. vurdering af aktualitet
• IT-ansvarlig

IT  
  Office-pakken Rutineret bruger

  Outlook  Rutineret bruger

  Axapta  Kendskab

SPROG  
  Dansk  Flydende (modersmål)

  Engelsk og norsk Højt niveau

  Tysk  Middel niveau

FRITID  

Det er vigtigt for mig at holde mig i god form, og det gør jeg ved at spille badminton fast et par gange om 
ugen. Jeg holder derudover meget af at læse bøger, hvor jeg har en forkærlighed for store klassikere som Krig 
og Fred, Den store Gatsby og Ringenes Herre. At rejse er en anden af mine passioner, og jeg vil så vidt muligt 
søge nye kulturelle oplevelser under fjerne himmelstrøg.

REFERENCER Efter aftale
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IT OG SPROG
Dine IT-og sprogfærdigheder kan være 
afgørende for at du bliver indkaldt til  
samtale. Så vis dine kompetencer, også  
selvom det f.eks. er i IT-systemer, som  
ikke bruges af den kommende arbejds- 
giver. Hvad er dit kompetenceniveau 
inden for det specifikke IT-system?

REFERENCER
Husk at oplyse, at referencer kan  
indhentes. 

INTERESSER
Hvordan vil du skille dig ud i forhold til de 
øvrige kandidater? Skriv de ting, som du 
brænder for, og som gør dig til et unikt 
og interessant menneske. Og gerne i et  
humoristisk og let sprog. Vær konkret og 
skab billeder hos modtageren.

ERHVERVSERFARING
Sørg for at få skrevet alle dine job på – 
også frivillig job og tillidserhverv. 

• Hvilke kompetencer kan med fordel 
fremhæves, så arbejdsgiveren 
tydeligt kan se dit bidrag? 

• Hvilke opgaver, ansvarsområder og  
resultater vil du fokusere på? 

• Hvordan er matchet mellem studie,  
stillinger, virksomheder og de 
brancher, du har arbejdet i? 

• Det kan også være en fordel at lave 
en kort beskrivelse af de virksom-
heder, som du har arbejdet i for at 
vise niveauet og kompleksiteten i 
dine erfaringer.  

• I hvilken sammenhæng blev opga-
ven løst og på hvilket niveau?


