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PROFILTEKST
Jeg ønsker at søge mit første
job, hvor jeg kan vise de 
evner jeg har opnået igennem 
min uddannelse samt det gå-
på-mod jeg besidder

Til dette job ønsker jeg, at jeg 
med mine kompetencer 
indenfor 
organisationsforståelse, 
strategiudvikling og 
kommunikation, i sammenspil 
med mine praktiske 
erfaringer, vil kunne være 
med til at forbedre mit 
arbejdsområde, med stor 
fokus på fællesskab og 
samarbejde iblandt kollegaer.

ERHVERVSERFARING
2019 - 2019 Praktik, Nordjyske Bank

• Analyse af komplikationer i forbindelse med fusion med Ringkøbing Landbobank
• Opstille løsningsforslag til ledelsen for at afværge disse komplikationer

Resultat: Jeg var her med til at gøre fusionen mellem de to banker gennemsigtig og
gennemskuelig, således at ledelsen blev oplyst om fordele/ulemper ved eventuelle tiltag.
Under dette praktikophold opnåede jeg en dybere organisationsforståelse, hvor en
analyse af kultur og værdier er essentielt for at opnå succes med en fusion
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UDDANNELSE

2010 – 2012 Ungarbejder, Fandanko

• Diverse forfaldende arbejde

2017 – 2019 Cand. Merc i Organisation og strategi v. Aalborg Universitet
Denne kandidat bidrager til den grundlæggende økonomiske forståelse igennem
dybere fokus på organisationer. Her opnåede jeg en specifik forståelse for
organisations- og forretningsforståelse, kommunikation og samarbejde. Dette
bidrager samlet til at jeg kan løse diverse problemstillinger, hvor individerne er i
fokus. Mit speciale havde som fokus at udarbejde en vækststrategi for TL Byg, som
underbyggede min strategiske kompetencer

2015 – 2018 Bachelor i erhvervsøkonomi v. Aalborg Universitet
På denne bachelor fik jeg en grundlæggende økonomiske forståelse igennem fag
såsom finansiering, mikro-og makroøkonomi, erhvervsjura, marketing osv..

2010 - 2013 Handelsgymnasium, HHX v. Aalborg Handelsskole Saxogade
Linje: Matematik A, Virksomhedskommunikation A, Afsætning B
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2013-2020 Servicemedarbejder, Bilka (virksomhedspraktik)

• Ansat i slagterafdelingen i alle årene, hvor jeg har optjent stor tillid fra ledelsen. Jeg
blev således ofte tildelt selvstændige opgaver, ligesom jeg ofte stod med det
generelle ansvar for afdelingen

Resultat: Jeg lærte her at arbejde under pres og holde hovedet koldt i pressede
situationer. Her lærte jeg også at arbejde i teams for at opfylde de opgaver der blev stillet.
Med ansvaret for afdelingen blev det en naturlig del af arbejdet at tage træffe beslutninger
på egen hånd

IT-FÆRDIGHEDER
Microsoft Office Ekspert
Power Point Ekspert

Excel Basis

SPROG
Dansk Modersmål
Engelsk Flydende

Tysk Basis

ANDET
Har bil
Ikke-ryger

PERSONLIG PROFIL
Jeg er født og opvokset i Nordjylland, primært i Aalborg. Jeg har en kæreste og et barn på 10 måneder,
og vi flytter indenfor en kort periode til Hinnerup, tæt ved Århus. Jeg er igennem min uddannelse og de
virksomhedssamarbejder der har været i løbet af studiet blevet ekstremt tændt på at gøre en forskel for
den virksomhed jeg arbejder for. Det bedste ved uddannelsen var, når jeg skabte resultater for de
virksomheder jeg samarbejdede med – og dette har givet mig ekstra gå-på-mod til det første job jeg skal
have efter endt uddannelse.


