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ERHVERVSKARRIERE 

December 2014 Selvstændig rådgiver og konsulent 

2013 – nov. 2014 Specialkonsulent og kommunikationsrådgiver på 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet 
Ansat på en ét-årig kontrakt med særligt ansvar for: 
a) at udvikle systematisk stakeholder-arbejde på fakultetet og dets 13 institutter, og
b) ledelses- og krisekommunikation på Odontologisk Institut ifm en større
omstillingsproces. Medlem af projektets styregruppe. 

2007- 2013 Kommunikationschef i Dansk Flygtningehjælp 
Udvalgte resultater og aftryk: 

Som medlem af den øverste ledelse har jeg været med til at udvikle organisationen 
i en periode, hvor den nåede en årlig vækst på i gennemsnit 22 %. DFH er i dag 
Danmark største NGO, og organisationen opnåede i 2013 at blive kåret som verdens 
bedste humanitære NGO. 

Har de første fire år af min ansættelse også haft ansvaret for fundraising og øget 
indtægterne fra den private sektor.  

Har sikret DFH stor og positiv pressedækning – blandt NGO’er i Danmark kun overgået af 
Røde Kors. 

Har givet DFH en ny og tidssvarende corporate identity herunder nyt logo og online 
designmanual og implementeret identiteten i de mere end 30 lande, hvor DHF er  operativt 
til stede.  

Har udviklet en ny markedsposition og grundfortælling for DFH og sikret intern 
forankring af den. 

Har stået fadder til tre nye brands under DFH: Lærdansk, Integrationsnet og 
Frivillignet. 
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2791 Dragør 
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 Har været drivkraften bag udviklingen af DFHs Værdikompas (værdier og 
 samarbejdsnormer), Holdningskompas (positioner og holdninger til 
 flygtningepolitikken og udlændingepolitikken) og Dilemma-katalog. 
 
 Lavet kampagner og andre markedsføringstiltag (koncepter og tekst) sammen med 
 freelance grafiker  
 
 Har professionaliseret den interne kommunikation blandt andet gennem opbygningen 
 af et nyt, brugerorienteret intranet 
 
 Udviklet syv nye websites (dansk hovedsite: flygtning.dk) 
 
 Har fået udviklet en digital strategi 
 
 Været med til at lave ny fortalerstrategi og ledet arbejdet i den nationale 
 fortalergruppe 
 
 Har været med til at udstikke overordnet strategi og retningslinjer for DFHs 
 internationale advocacy arbejde 
 
 Har haft ansvaret for relationen til DFHs protektor Kronprinsesse Mary og for 
 arrangementer med hende som f.eks. rejser. Har skrevet hendes taler som protektor. 
 
 
2004-07 Selvstændig virksomhedsrådgiver 
 Kunder: 
 Hjerteforeningen – rådgiver for direktøren og interim afd. chef på deltid 
 Dansk Forlæggerforening 
 Firstline Communication 
 Scandinavian Branding  
 Glenfeshie Estate 
 Fænø Gods 
 
 
1992-04 Kampagnechef i WWF Verdensnaturfonden 
 Ansvar for fundraising, markedsføring, presse, corporate communication og public 
 affairs. 
  
 Udvalgte resultater: 
 Tre-doblede indtægterne fra fundraising  
  
 Introducerede med succes og som den første i Danmark firmamedlemskaber, hvilket 
 gennem mange år har været og fortsat er en vigtig indtægtskilde for organisationen  
  
 Var del af internationale WWF task-forces bl.a. med det mål at gennemføre en global 
 re-branding af WWF   
 
 Etablerede tæt samarbejde med WWFs danske præsident, Prins Henrik, der bl.a. 
 gennem pressedækkede rejser gav WWF øget synlighed og præference samt tiltrak 
 nye major donors til organisationen 
 
 Udviklede en arvestrategi, der allerede efter fire år gav markante resultater 
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1990-92 Selvstændig konsulent  
 med opgaver inden for projektledelse, kampagneudvikling og tekstarbejde  
 Største kunder: 
 Ekstra Bladet, Planstyrelsen 
 
 
1987-90 Kontaktchef i Jersild Reklamebureau 
 Ansvarlig for budget, strategier og kreative ydelser hos Ekstra Bladet, 
 Kreditforeningen Danmark, Beauvais, Sundhedsstyrelsen og Planstyrelsen. 
 Er taknemmelig for det, jeg lærte ved at arbejde tæt sammen med Morten Jersild  
 
 
1986-87 Seniorkonsulent i Invent Reklame 
 Projektledelse og tekstforfatter  
 
 
1982-86 Konsulent i Bergsøe Reklamebureau 
 Lærte håndværket i branchen og at have respekt for bundlinjen 
 
 
1976-80 Skuespiller  
 Teater, film, tv og speak - tæt samarbejde med Jesper Klein 
 
 
 
 
UDDANNELSE 
 
 
1982 Cand.phil. fra Københavns Universitet i Nordisk Filologi og Litteratur 
 Speciale i massekommunikation, argumentationsteori og offentlig politisk 
 argumentation  
 
1969 Nysproglig student fra Herlufsholm Kostskole 
 
 
 
 
SPROG 
 Engelsk:  
 Forhandlingsniveau og sikker skrift i anvendelse af sproget som arbejdssprog 
 
 Tysk:  
 Sikker læsning, god forståelse og tale 
 
 Svensk:  
 Sikker læsning, god forståelse og tale 


