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PROFIL
Jeg befinder mig bedst i et arbejde, hvor jeg er i direkte kontakt med mennesket. For mig er mødet med
selve mennesket både en vigtig del af mit arbejdsliv og mit private liv. Jeg er en sociolog, der brænder for at
arbejde med udsatte grupper, og en af mine stærke sider er at skabe trygge rammer for personlig udvikling.
Jeg er kvalitetsbevidst, overholder aftaler og er et engageret og dedikeret menneske.
UDDANNELSE
 ICI-certificeret coachuddannelse, EmpowerMind, 2013
 Videregående kursus som kognitiv coach, Wattargruppen, 2012
 Projektlederkursus, Niels Brock, 2012
 Kursus i praktisk samtaleteknik, v/socialpsykolog Oliver Adams, 2009
 Introduktionskursus til SPSS og anvendt statistik, SPSS, 2007
 Cand. scient. soc., Lunds universitet, 1998-2006
ERHVERVSERFARING
Coaching
 Forældrecoach, Høje Taastrup kommune, 2013
Coaching og vejledning af forældre med unge, der er en del af kommunens radikale grupper.
 Coach, Ved egen praksis, 2012
Coaching af klienter med problematikker så som fastholdelse af arbejde og personlige mål.
Konsulentopgaver
 Projektmedarbejder, BabySigning, 2013
Udviklede og gennemførte en tilfredshedsundersøgelse af BabySignings kursusdeltagere.
 Projektmedarbejder, Københavns Fødevarefællesskab, 2012
Med til at designe og udføre brugertilfredshedsundersøgelse.
 Projektleder, Center for Alternativ Samfunds Analyse (CASA), 2008-2009
Gennemførte levevilkårsundersøgelse af HBT (homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede) personer i
samarbejde med Henning Hansen, CASA.
Analyse, rapportskrivning, formidling af projektet, afholdelse af pressekonference, diverse
presseudtalelser.
 Levevilkårsundersøgelse, Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, 2006-2008
Udarbejdet en levevilkårsundersøgelse for Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske i samarbejde med
CASA.
Undersøgelsesdesign, spørgeskemadesign, fundraising.
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 Projektmedarbejder, Soc-Survey, 2006-2007
Undersøgelse af arbejdsmiljøet i byggebranchen. Gennemførelse af 500 telefoninterviews samt statistisk
udarbejdelse og analyse af materiale.
Kvalitativ evaluering af kvalificeringsuddannelsen på sygeplejeskolen.
FRIVILLIGT ARBEJDE
 Medarbejder, Transmogriffen, 2008-2009
Transmogriffen er et værested, hvor unge mellem 15-30 år kan komme, hvis de føler sig ensomme eller
er i krise. Individuelle samtaler med brugerne efter princippet hjælp-til-selvhjælp. Med til at skabe
trygge rammer, hvor brugerne kan udvikle sig.
 Arbejde med unge voldsramte kvinder, Tjejjouren Umeå, 1999-2000
Rådgivende arbejde til unge voldsramte kvinder og undervisning i skoler.
SPROG
 Dansk - Flydende mundtligt og skriftligt.
 Svensk - Flydende mundtligt og skriftligt.
 Engelsk - Flydende mundtligt og skriftligt.
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