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ERHVERVS-KOMPETENCER - ERFARING
LEDELSE
hollistisk, strategiudvikling, vision, forretningsidé,
handlingsplan, forandringsledelse, ledelse af mindre afdeling
m/forsk. faggrupper, coaching af ledere, lederudvikling,
bestyrelsesarbejde, koordinator af udviklingsprojekter på
virksomhedsniveau, langtidsplanlægning, samarbejdsudvalg,
sikkerhedsudvalg, præsentation / forevisning, sekretær….

PERSONLIGE KOMPETENCER
Ildsjæl, proaktiv, bevidst, helhedsorienteret, målrettet, robust,
kreativ, innovativ, humor, rummelig, empatisk, loyal, tillidsfuld,
tillidsskabende, reflekterende, intuitiv, rosende, involverende,
integrerende, velorganiseret, stabil, struktureret, overblik,
taler godt med alle, finder hurtigt ’sagens reelle kerne’, udøvet
frivilligt arbejde gennem 49 år – fra elevrådsrepræsentant
(1967) over bestyrelsesarbejde, formand, Rotary mm.

UDDANNELSE / KURSER
1997 – 1998 Leder2000 - ’Master i Ledelse (Adgang > MBA)
1980 – 1982 Merkonom i Organisation og Strategi
1970 – 1978 Bankrådgiver-uddannelse (1-årig og 2-årig)
1978 – 2008 : Flittig kursus- og seminar deltager indenfor:

HR – HUMAN RESSOURCE
rekruttering, ansættelse, afvikling, kompetenceudvikling,
coaching, lederseminarer, undervisning, netværks-fora,
administration, MUS/PUS-samtaler, personlighedstests,
personale-håndbog/-jura, projekter, udvikling af HRsystemer,
kontaktperson til uddannelsesinstitutioner, jobannoncer …

Ledelse: ledelse, strategi, projekt-/ forandrings-ledelse,
forhandlings-ledelse/-teknik, konflikthåndtering, HR,
coaching, personlig udvikling, kompetenceudvikling,
talerteknik, præsentation, iværksætter
HR/Personale: personale, personligheds-analyser/-test,
arbejdsmarkeds-/overenskomst-forhold

UDVIKLING /ADMINISTRATION / DRIFT
organisationsudvikling, projekt-organisation/ -metode,
procesorienteret, implementering, optimering af arbejdsgange,
konceptudvikling indenfor internet, intranet, kommunikation,
informationsformidling, ressourcedisponering, forretningsgange struktur og indhold, intern og extern information,
bruger-håndbøger, indkøb,formularer/tryksager, lager,
ejendomsadmin., ejd-ombygning, indretning, APV/ arbejdsmiljø

Optimering: organisation, processer, effektivisering,
brugerinvolvering
IT og Foto: IT-superbruger, PC-kørekort, programmering,
foto/video, billedredigering bl.a. photoshop, fototeknik,
hjemmesider, webinars
Salg: salg, markedsføring, logistik

IT
strategi, projekt-ledelse/-organisation/-planlægning,
’brobygger’ mellem bruger og IT-teknik / -udvikling,
brugerinvolvering, videndeling, intranet, internet,
netværks-fora, undervisning, IT-sikkerhed, superbruger
Officepakken, div. IT-programmer, div. billed-behandlingsprog.,
multimedie-/musik-prog. Programmering gennem årene på
kendskabs/rutineniveau i SAS-Mainframe, DWH, AS, ADRS,
BDA, TurboPascal, APL, Lotus Notes, Basic..

SALG OG MARKEDSFØRING
redaktør, avisartikler, data-udtræk til brug for markedsføring /
kundeselektering/-segmentering, branding, salgsstyring,
jobannoncer, kundetyper

ØKONOMI
budget-/resultat-ansvar for personale, uddannelse ,investering
hardware software, drift, tryksager og kontorartikler mm.

FOTOGRAF
Private / virksomheder, portræt – individuelt / grupper,
ejendomme, skoler, kunst, bryllup, sport, receptioner,
studiearbejde

ANDET
Produktion af Chatboards, lagerbestillinger, lageroptælling,
varemodtagelse, varelevering, kørsel til kunder og
leverandører, også hænderne ’skruet fornuftigt på’

____________________________________________________
Specifikke detaljerede bilag/oversigter kan rekvireres:
Resultater, Personlighedstests, Ansvarsområder, Kompetencer
/ praktisk erfaring, Uddannelsesoversigt, Tillidshverv mm

ANSÆTTELSESFORHOLD
2012-2016 Focus Products, Herlev - montagearbejder
2006 -2012 Selvstændig fotograf / freelance
1986 - 2006 Lokalbanken i Nordsjælland (organisationsafd.
m/bredt ansvarsområde: organisation, uddannelse, HR,
udvikling, effektivisering, IT, kvalitet, projektorganisation,
handlingsplaner, internet,Intranet, forretningsgange, betjentfunktion,indkøb, lager mm.)
1978 - 1986 Andelsbanken Hovedkontor (organisation,
indkøb, IT, Edb-planlægning, Langtidsplanlægning,
Koordinering,)
1974 - 1974 Soldat – ’kommando-deling’ - forsyningstropper
1970 - 1978 Andelsbanken, filialnettet (Køge 1 år og
Frederikssund 7 år) (fra bankelev til bankrådgiver)

PRIVAT
62 år, ikke-ryger, gift på 42. år med Hanne-Dorte Kristoffersen
(advokatsekretær), 1 voksen søn Kim (socialpædagog)
Livsmission: ”Medvirke til at give andre et bedre liv”
Fritid: Venner, familie, netværk, knap 40 år med tennis og
badminton, foto- og musik-entusiast, koncerter mm - altid ’i
gang’ qva mange interesser, har bestridt mange forskellige
tillidsposter så godt som uafbrudt gennem 48 år (siden 1968).
___________________________________________________
Motto: ’ Handlekraft i nuet’ – ’ Kan, vil, tør, gør ’
Værdier: Nærvær, liv og engagement, glæde, nuet, bevidsthed,
intensitet, inspiration, videndeling, sparring, ligesind, respons

