
ERHVERVSERFARING

Projektledelsen af alle vores kommunale kunder
Ansvarlig for scenen sættes til en succesfuld implementering
On-site på alle mine projekter, for at sikre fremdrift og
kundetilfredshed
Facilitator for interne såvel som eksterne statusmøder,
projektevalueringer, styregruppemøder mm.
Support og problemløsning af vores talegenkendelsesløsning
Dialog og samarbejde med systemleverandør og kunder 

Stort ansvar for egne projekter
Projektledelse af vidt forskellige projekter
Stor erfaring med kundekontakt – både i skrift og tale

IT PROJECT MANAGER
Omilon - tidligere Max Manus
I jobbet som IT Project Manager hos Omilon har jeg ansvaret for
vores projekter hos alle vores kommunale kunder.

ANSVARSOMRÅDER:

UDBYTTE:

Jeg er en udviklingsorienteret og resultatskabende cand.merc’er,
der bl.a. har erfaring som IT-projektleder og IT-systemkonsulent.
Jeg brænder for projektledelse, udvikling og optimering i samspil
med diverse værdiskabende digitale løsninger. Samtidig har jeg
naturligt en kommerciel tankegang og dermed fokus på, at mit
arbejde skal bidrage positivt til den forretningsmæssige del af en
virksomhed. 
Jeg motiveres af at se og skabe resultater og bidrage til en samlet
helhed. Dertil har jeg en ansvarsbevidst og struktureret tilgang,
hvor jeg altid har fokus på at skabe langtidsholdbare og
gennemtænkte løsninger både selvstændigt og i samarbejde med
andre. 

Projektledelse af projektet fra A til Z
Sikre at de økonomiske aspekter ved projektet blev overholdt
Systemtilpasninger og konfigurering i henhold til kundeønsker
og behov

IT SYSTEM CONSULTANT
SYMPA DK
Som IT System Consultant arbejdede jeg med projektledelsen,
implementeringen og konfigureringen af HR systemet, Sympa
HR.

ANSVARSOMRÅDER:
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Implementering af løsninger hos kunderne
Undervisning af super- og slutbrugere
Support og merslag af Sympa HR
Deltage i koncept- og produktudvikling med kolleger og
kunder

Projektledelse af både store og små projekter
Arbejde, hvor de finansielle aspekter ved et projekt var i
fokus.
Stor erfaring med kundekontakt – både i skrift og tale

UDBYTTE:

Hjemmesidedesign
Kundeservice og kundekontakt
Økonomi og regnskab
Salg og markedsføring

Evnen til at arbejde selvstændigt og tage ansvar for eget
arbejde 
En serviceminded tilgang og vigtigheden af den gode
kundeoplevelse
Stor erfaring med at drive virksomhed og alle processerne
omkring det - bl.a. den kommercielle tankegang.

SELVSTÆNDIG
Trendmode.dk
Som 17-årig startede jeg min egen virksomhed, hvor jeg
importerer varer fra hovedsagligt asien og sælger videre.
Trendmode.dk har fungeret som mit studiejob under både
gymnasiet og universitetet, men er kun på hobby-niveau den
dag i dag. 

ANSVARSOMRÅDER:
Alle opgaver i forbindelse med driften af virksomheden,
herunder:

UDBYTTE:

Ansvarlig for udvikling og design af website i WordPress med
udgangspunkt i JK-Frim’s ønsker og behov
Markedsføring – herunder nyhedsbreve 
Bestilling og design af diverse materialer til markedsføring
SEO & Google Analytics

FREELANCE WEBUDVIKLER OG PROJEKTLEDER
JK-Frim.dk
Jeg har udviklet og designet JK-Frim.dk, der sælger frimærker og
har mere end 14.000 varer til salg. Webshoppen er lavet ud fra
ejernes ønsker og behov til en webshop og er lavet i Wordpress
vha. WooCommerce.

ANSVARSOMRÅDER:

2016 - 
NU

2007 - 
NU

S P R O G

P E R S O N L I G E  
K O M P E T E N C E R

HANDLEKRAFTIG OG
LØSNINGSORIENTERET

Jeg er god til at løbe med bolden,
når jeg har den og finde alternative
veje og løsninger.

STRUKTURERET

Viser sig bl.a. ved min store hang til
delmål og tjeklister.

HJÆLPSOMME &
SERVICEMINDED

Trivsel og tilfredshed blandt
kollegaer og kunder er vigtigt for
mig, og jeg er altid klar med en
hjælpende hånd.

IDERIG

Jeg elsker at udtænke nye ideer og
potentielle løsninger til alverdens
problemstillinger.

DANSK

TYSK

FRANSK

ENGELSK
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Stor brugererfaring til og kendskab med WordPress
Projektarbejde med udgangspunkt i kundens ønske
Erfaring med SEO & Google Analytic

UDBYTTE:

Ansvarlig for udvikling og design af website i WordPress med
udgangspunkt i Seniorbo Klokkeskovens behov og ønsker.

Stor brugererfaring med og kendskab til WordPress

FREELANCE WEBUDVIKLER 
Klokkeskoven.dk
Jeg har opsat og lavet hjemmesiden, Klokkeskoven.dk til et
senior bofællesskab, der havde udfordringer med at sælge sig
selv online samt havde brug for et intranet til eksisterende
beboere.

ANSVARSOMRÅDER:

UDBYTTE:

FRIVILLIGT ARBEJDE
GÆLDSMANAGER
Den Sociale Retshjælp
Som gældsmanager stod jeg for sagsbehandling og økonomisk
rådgivning af klienter fra alle lag af samfundet, der havde
økonomiske problemer eller udfordringer.

ØKONOMIANSVARLIG OG FRIVILLIG
Ungdommens Røde Kors, Spilopperne
Som frivillig hos URK var jeg en del af et dedikeret team, hvis
formål var at afholde diverse aktiviteter for børn og unge på et
familiekrisehjem. Vi bidrog som et positivt indsalg i deres ellers
ofte hektiske og problemfyldte hverdag. Endvidere var jeg
økonomiansvarlig for afdelingen. 

2021

2017

2014 -
2016

UDDANNELSE

Kvalifikationer til omstrukturere, udvikler, ændre og forbedre
de strategiske og organisatoriske ressourcer og drivkræfter i
en organisation. 
Kvalifikationer til at håndtere komplekse og tvetydige
organisatoriske problemstillinger og situationer.
Evnen til succesfuld håndtering af komplekse faglige
problemstillinger i relation til at styre og udvikle en
organisation.

CAND.MERC.SOL - Aarhus BSS, Aarhus Universitet
Via min kandidat i erhvervsøkonomi med speciale i strategi,
organisation og ledelse har jeg bl.a. opnået følgende
kompetencer.

2014 -
2016
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STUDY ABROAD - San Diego State University (SDSU)
Jeg læste mit 5. semester i USA for at opleve en anden kultur og
bo i et engelsktalende land, 

HA-ETIK & LEDELSE - Aarhus BSS, Aarhus Universitet
Bacheloruddannelsen i HA-Etik & Ledelse har sikret mig en
stærk økonomisk såvel som organisatorisk vinkling til diverse
problemstillinger.

ANBEFALINGER
"Hun kom meget hurtigt ind i både processer og værktøjer, og var
hurtig værdiskabende for teamet.

Personligt og fagligt har hun den helt rigtige kombination af positivt
sind og god stemning, men samtidigt også modet til at gå ind i svære
dialoger og løse dem (på en god måde). Hun var derfor meget
værdsat blandt både kolleger og kunder."

"Pernille har nemlig en stærk vilje til at ville og kunne selv, så det
driver Pernille utrolig langt – og hurtigt 

Pernille er utrolig præcis og metodisk, så der er aldrig noget, der
falder ved siden af. Jeg fik en køreklar kollega i løbet af ingen tid, og
Pernilles smilende væsen og gode humør gjorde det samtidig til en
utrolig sjov og behagelig tid vi var kolleger. Jeg kan på det varmeste
anbefale Pernille til at varetage… ja, faktisk alt."

"Pernille er en smilende og hårdtarbejdende medarbejder, som går til
enhver opgave med en høj grad af ansvarsfølelse og forståelse. 

Jeg har aldrig tvivlet på, at Pernille ville løse enhver opgave, jeg
sendte hendes vej med en høj grad af kvalitet og sans for detaljen.

Pernille har i al sin tid som ansat hos Kongsvang været en meget
værdsat kollega, som med sin smilende udstråling har medvirket
positivt til arbejdsmiljøet omkring hende."

MARIA THOMSEN 
Tidl. Direktionsassistent hos Kongsvang Rengøringsservice A/S og min

tidligere leder
 

2013

2014 -
2016

SØREN HAMMER PEDERSEN 
Tidl. Country Director, Sympa DK og min tidligere leder

SØREN RAVNKJÆR LARSEN 
Team Lead at Sympa HR og min tidligere kollega 

FRITID

Jeg har to børn og en stor famile, som meget af min fritid går sammen
med. Derudover kan jeg godt lide at bevæge mig og dyrke motion, da
det giver mig energi og overskud.
Endeligt synes jeg, at det er sjovt at lave og nørde med hjemmesider. 
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