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Kompetenceprofil 

Resume 
 

Web 

Jeg har 17 års erfaring med professionel webproduktion: Planlægning, vision, kravspecifikation, leverandør-

kontakt, test, programmering, brugeroplevelse, statistik, kodevalidering, at skrive til web, søgeoptimering, 

grafik, foto, dokumentation, uddannelse, m.m. Senest udvidet med erfaringer inden for e-handel, webshop 

og sociale medier. 

DTP 

Jeg er en habil DTP’er med erfaring i alle faser af udvikling af grafisk materiale. Stor kærlighed til Photoshop 

og de andre grafiske værktøjer. Overblik på helheden og et skarpt øje på detaljen. Se udvalgte produktioner 

her: www.svith.com/portefolje. Her kan man også se eksempler på videoproduktioner, som jeg har lavet.  

IT 

Har undervist og supporteret brugere i gængse kontorplatforme, Windows, Office og Adobe. Har medvirket 

til almindelige driftsopgaver: Klientopsætning, netværk, brugerstyring, sikkerhed, viruskontrol, m.m. 

Akademiker/kommunikation 

Jeg er cand.mag. og den akademiske baggrund garanterer omhyggelighed, kvalitet og grundighed. Informa-

tionssøgning, struktureret tilgang og stort overblik er også en veltrænet konsekvens af uddannelsen, som er 

blevet plejet og udviklet gennem erhvervserfaring. 

Jeg kan skrive organiserede tekster på alle niveauer, så budskabet står klart. 

Daglige deadlines og en stadig strøm af projekter har trænet mig i at multitaske og holde gryderne i kog, og 

også i at vurdere omfanget af en opgave, samt at få opgaverne afsluttet. Men jeg holder også meget af at 

fordybe mig. 

CV 

Ansættelser 

 Kommunikationsmedarbejder, Fjernvarme Horsens 2016-nu 

o Pressekontakt, udarbejdelse af pressemeddelelser, nyhedsbreve, m.m. 

o Medieovervågning med rapportering 

http://www.svith.com/portefolje
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o Opdatering og udvikling af hjemmesider, bl.a. i Umbraco, og andre marketingmaterialer 

o Intern kommunikation, Intranet, HR-opgaver 

o IT-opgaver, support, superbruger, leverandørkontakt 

 Kommunikations- og marketingmedarbejder, Avant Danmark A/S (praktikforløb) 2015 

o Pressekontakt, udarbejdelse af pressemeddelelser, nyhedsbreve, m.m. 

o Opdatering af hjemmesider, bl.a. i WordPress, og andre marketingmaterialer 

 Webmaster, Datacity I/S 2012-2015 

o Ansvarlig for opbygning af ny webshop i Prestashop 

o Udvikling af makroer til dannelse af produktdatabaser 

o Ansvarlig for produktion af marketing-materialer: annoncer, plakater, 

reklamespots, videoer, biografreklamer, Facebook, m.m. 

o Administration af Facebook-profil 

o Ad hoc-opgaver inden for salg, installation, support og service 

o Planlægning af kursusaktiviteter 

 Video-konsulent, Kvægbrugets Forsøgscenter under Aarhus Universitet 2012-2013 

o Freelance opgaver med produktion af faglige videoer 

 Web-redaktør, SEGES, tidl. Videncentret for Landbrug 2009-2012 

o Ansvarlig for udvikling, drift, vedligehold og support af hjemmesider 

o Ansvarlig for videoproduktion til faglige online-medier (tilrettelæggelse, 

sparring, optagelse, redigering, publicering) 

o DTP, annoncer, bannere, magasiner, foldere, logoer, m.m. 

o Survey Xact: opsætning af online spørgeskemaer 

 Webmaster, Mejeriforeningen 2002-2009 

o Ansvarlig for udvikling, drift, vedligehold og support af hjemmesider, 

herunder udvikling af webstrategi, implementering af div. CMS-syste-

mer, leverandørkontakt, programmering, grafik, undervisning, support 

o DTP: Produktion af flashbannere, support af Adobe-brugere 

 IT-medarbejder, Mejeriforeningen 1999-2002 

o Kursusansvarlig, klientsupport, netværkssupport, opsætning af PC, ser-

ver, netværk. Ansvarlig for Adobe-programmer 

 Webmaster, Dot&Line 1999 

o Udvikling af bureauets første hjemmeside i Adobe PageMill 

o Lavede i 2003 ny version 

 Musiklærer, HF i Skanderborg, Ry Ungdomsskole 1997 

o Sammenspil, soloundervisning. To hold til eksamen med godt resultat. 

 

Uddannelser 

 Cand.mag., musikvidenskab/kunsthistorie, Aarhus Universitet 1987-1994 
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o Akademisk baggrund: analyse, informationssøgning, strukturering, for-

midling, teamwork, visualisering, evaluering 

 Mat./fys. student, Skanderborg Amtsgymnasium 1982-1985 

 

Kurser/andre uddannelser 

o SiteCore CMS Certified Developer, SiteCore  

o "...qualified to develop and maintain professional applications built on 

the SiteCore Content Management platform." 

 XML/XSLT, Software AG  

 Kurser i HTML, XHTML, .net, m.m.  

 IT-Orakel, Skanderborg-Odder Handelsskole  

o Windows NT-netværk: opsætning, brugerstyring og drift 

 Hypermediedesigner, Aarhus Købmandsskole  

o Visualisering, medieintegration, hypermedieudvikling, webudvikling, 

HTML, Adobe, m.m. 

 Diverse IT-kurser  

o Adobe, Microsoft, Macromedia, m.fl. 

 Personlig udvikling  

o Assertionstræning, præsentationsteknik, m.m. 

 Voksenpædagogisk uddannelse, Aarhus dag- og aftenseminarium  

o Pædagogik, undervisningsmetoder, fagdidaktiske problemstillinger, su-

pervision, m.m. 

Personlige kompetencer 
 Kvalitetsbevidst/omhyggelig - mine koder skal kunne validere og jeg skal kunne stå inde for mit 

arbejde. Føler stor tilfredshed når tingene er i orden. Fordyber mig i udfordringerne for at vende 

alle aspekter og finde den rigtige løsning. Det sparer tid i den anden ende 

 Kreativ - Både visuelt, skriftligt og i forhold til at få IT-systemer til at spille. Er god til at finde de 

skæve vinkler på udfordringer jeg står overfor. Holder mig opdateret inden for mit felt, så jeg ikke 

behøver opfinde den dybe tallerken hver gang. Udfordres af ny teknologi; hvad kan det og hvordan 

kan jeg bruge det! 

 Praktisk - kan sagtens holde et højt abstraktionsniveau, men er god til at udfordre løsningernes an-

vendelighed i praksis 

 Ansvarsbevidst - overholder deadlines og aftaler. Det er da det mindste man kan gøre 

 Velforberedt - Man skal have læst på lektien - vide hvad en opgave indebærer 

 Overbevisende/velformuleret - Er god til at præsentere løsningsforslag. Det er mit ansvar, at kun-

den forstår mulighederne 
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 Lyttende/samarbejdsvillig - Når man lytter, går alting lettere. Og ved at spørge får jeg input om 

folks holdninger og ønsker. Fokus på dialogen 

 Respektfuld - Jeg møder folk hvor de er og behandler dem og deres behov med respekt - som jeg 

selv ønsker at blive behandlet 

 Fleksibel - Lægger gerne de nødvendige timer i pressede situationer. Ved, at mange opgaver har en 

dynamisk karakter og at kravene ofte ændrer sig undervejs 

 Rolig/omgængelig - Holder hovedet koldt i pressede situationer. Har som oftest en skæv humori-

stisk tilgang til tingene. Deltager gerne i arbejdspladsens sociale liv. 

Fritid 
 Musiker - En livsstil – nogen går til fodbold, jeg tager ud og spiller 1983-nu 

 Spillejobs næsten hver weekend siden 1983 

 Frivillig lydmand i Skanderborg Festivals musikcafé 

 Indspilning af bas, kor, keyboards, m.m., på 10+ CD-projekter 

 Erfaring fra pladestudie som lydteknikerlærling, bl.a. m. tv•2 

 33 år i samme orkester 

 Pt. i 5+ orkestre 

 20+ gange på Skanderborg Festival, heraf 10 på store scene 

 10+ gange i DR, TV2, m.fl. 

 Dommer i talentkonkurrencer for Skanderborg Festival 

 Arrangør af Skanderborg Allstars ved Skanderborg Festival 2009 

 Booker 

 Komponist/sangskriver/producer 

 Radiovært, Radio Himmelblå 

 Produktion af hjemmesider, plakater, foldere, m.m. for diverse orkestre. 

Privat 
Født i København 1966, gift med Ann, ingen børn, hus i Ry. Ud over musikken har jeg interesser inden for 

madlavning, film, kunst, foto, arkitektur og kultur i almindelighed.  

Sprog 
 Dansk, modersmål 

 Engelsk tæt på forhandlingsniveau, skrift og tale 

 Tysk, udmærket, skrift og tale 

 Svensk, udmærket, tale 

 Norsk, udmærket, tale 
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Faglige kompetencer, i detaljer 

Web 

 Opsætning af CMS-systemer – Tietoenator, SiteCore, DynamicWeb, SharePoint, Umbraco 

o Skabelon-kodning 

o Formular-kodning 

o Liste-kodning 

o Struktur 

o Navigation 

o Design 

 Opsætning af webshop - Prestashop, Storemanager, IceCat 

o Som ovenstående, plus 

o Integration til økonomistyring 

o Integration og opsætning af katalogsoftware - IceCat 

o Makro-programmering i Excel til ensrettet import af data fra leverandører 

 Implementering af intranet 

o Behovsanalyser, brugeranalyser, programmering og udrulning 

 Implementering af extranets og kampagnesites 

o Behovs- og bruger analyser, programmering, brugerstyring, kontakt til fx reklamebureauer, 

grafik-hack’n’slice 

 Programmering af hjemmesider 

o HTML, CSS, XML, XSLT 

 Opdatering af hjemmesider 

 Vedligehold af hjemmesider 

 Udvikling af hjemmesider 

o Vision, planlægning, kravspecifikation, analyser 

o Leverandørkontakt 

 Søgeoptimering af hjemmesider 

 Grafik til hjemmesider 

 Foto til hjemmesider 

 Flash til hjemmesider 

 Rentegning 

 JavaScripts til hjemmesider 

 Brugerundersøgelser 

 Usability-vurderinger 

 Statistik-analyser 

o Webtrends 

o Google Analytics 

 Undervisning af backend-brugere 
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 Support af backend-brugere 

 Supervision af skrivning til web 

 Lyd & Video – produktion af faglige videoer og podcasts til online brug 

o Konsulent, tilrettelægger, optagelse, redigering, publicering, coaching, manuskript, indta-

ling 

o Eksempler www.svith.com/portefolje 

o Inkl. reklamespots og en biografreklame til Datacity 

 Webreferencer - se www.svith.com/portefolje (ikke alle er i drift længere, eller anvender mit ar-

bejde – nettet er en omskiftelig størrelse) 

IT 

IT-drift 

 Opsætning og installation af nye computere 

 Opsætning og drift af internetservere 

 Opsætning og drift af netværk  

 Ansvarlig for virusopdatering af klienter 

IT-support 

 Pc/bruger-support 

 Office/bruger-support 

IT-undervisning 

 Ansvarlig for interne kurser i Office-pakken 

 Ansvarlig for interne kurser i Adobe-pakken 

 Udarbejdelse af undervisningsmateriale 

 IT-konsulent 

 Adobe-konsulent og –supporter 

Softwarekompetencer 

Er fuldstændig hjemme i alle nedenstående applikationer 

 Office-pakken 

 Adobe-pakken i nyeste, komplette CC-version 

 Cubase 

Opdateret august 2016 

http://www.svith.com/portefolje
http://www.svith.com/portefolje

