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Profil

Redaktør/skribent/grafiker 
Mit redaktionelle overblik er min styrke. 22 års arbejde med kom-
munikation har givet mig bred erfaring med produktionen af alle 
slags kommunikations/PR-materialer, inklusiv faglige rapporter, 
bøger, brochurer og pressemeddelelser, og i forlængelse heraf 
hjemmesider og andre elektroniske produkter. Jeg varetager alle 
trin i processen fra koncept over indsamling af materiale til design.

Organiseret analytiker 
Med en baggrund som ingeniør er analysen min stærke side. Jeg 
har en metodisk tilgang til alle opgaver, med et godt overblik over 
detaljer såvel som komplekse sammenhænge. Jeg elsker at sætte 
mig ind i nye fagområder med henblik på at gøre vanskeligt stof 
tilgængeligt for divergente målgrupper. Min yndlingsopgave er at 
redigere rapporter og andre publikationer. Mit udprægede organi-
sationstalent kommer mig også til gavn i mine arbejdsrutiner. 

Omstillingsparat selvstarter 
Gennem mange års arbejde som selvstændig har jeg haft en lind 
strøm af nye opgaver. Min evne til at favne foranderlighed gør, at 
jeg elsker nye udfordringer. Som proaktiv selvstarter er det vigtigste 
dog at kunne levere kvalitetsprodukter. Ellers kommer kunderne 
ikke tilbage. Jeg er derfor kendt for en høj grad af professionalisme. 
Min fornemmeste opgave er at skabe resultater for mine klienter.

Rummelig kollega
Som selvstændig har jeg arbejdet for mange forskellige klienter, 
fra regeringer over internationale organisationer til virksomheder, 
og har skabt relationer på alle niveauer i disse institutioner. Jeg har 
arbejdet med ministre i Danmark såvel som fattige bønder i Zambia. 
Jeg trives derfor med at samarbejde med forskellige mennesker  
på tværs af sociale og faglige niveauer.

Mål

At genetablere mig på det danske 
arbejdsmarked i en fuldtidsstilling 
inden for kommunikation, gerne 
inden for et af tre hovedområder 
– Afrika/udvikling (mit seneste 
hjem), teknologi/kemi (min faglige 
baggrund) eller samfundsforhold 
(min passion).
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Frivillig

Jeg vil gerne gøre en forskel, og 
derfor engagerer jeg mig i friv-
illigt arbejde. Det var sådan jeg 
oprindeligt kom til Zambia – som 
frivillig for the Greenforce Foun-
dation. Jeg har også holdt flere 
oplæg på mine børns skole om 
samfundsrelevante forhold såsom 
vildledende markedsføring, mine-
drift i Zambia og ligestilling. Siden 
min hjemkomst til Danmark i år 
har jeg meldt mig som frivillig i 
flere sammenhænge, blandt andet 
som kommunikationskonsulent 
for Folkemøde Møn, besøgsven for 
Røde Kors og hjerteløber under 
Danmark Redder Liv.



Erhvervserfaring

Redaktør/Skribent/Grafiker, CHB Creative Media 
Selvstændig, Danmark/Zambia, 2017-i dag 

• Jeg udvikler, skriver, redigerer og designer biografier  
og andre kommunikations/PR-materialer.

• Design, layout og administration af egen hjemmeside 
(www.chbcreative.com).

Ansvarshavende Redaktør, Zambia Weekly
Selvstændig, Lusaka, Zambia, 2010-2017

• Stiftede og opbyggede en af de mest respekterede kilder 
for uvildige nyheder i Zambia med fokus på politik, 
økonomi og udvikling.

• Indsamlede data, skrev, redigerede og designede  
tekst, fotografier og grafiske elementer.

• Designede og administrerede firmaets Facebook  
side med 20,000+ likes, samt dets  hjemmeside og online  
kundebetalingsportal.

Selvstændig Kommunikationskonsulent 
Lusaka, Zambia, 2005-2010

• Arbejdede ad hoc for internationale organisationer. 

• Udviklede, redigerede og designede rapporter,  
brochurer, plakater, bannere og hjemmesider. 

• Typiske opgaver:
 - Zambias regering (tekniske landeprogrammer -  

klimaforandring, regeringsførelse og ligestilling)
 - FN’s udviklingsprogram UNDP (udviklingsrapporter -  

Millennium Development Goals 2011/2013)
 - Verdensbanken (rapport - the Real Economic Impact  

of Nature Tourism in Zambia)
 - Canadian International Development Agency  

(erindringsbog - 50 Years in Zambia)
 - Care International Zambia (projekt-læringsdokumenter - 

Moyo Wa Bana og Katete ART)
 - International Organisation for Migration (manual,  

plakat og opslagsbog for menneskehandel)
 - DANIDA (brochurer).

Kommunikations- og PR Chef, KNP Promotions
Lusaka, Zambia, 2004-2005

• Koordinerede etableringen af dette center for  
markedsføring af Kafue National Park.

• Formulerede kommunikations- og markedsførings- 
strategier for parken og private lodges.

• Producerede (tekst, foto, design og print) logoer,  
brochurer, rapporter og website.

Portefølje

Biografi

website

Nyhedsmagasin

Rapport
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Kommunikations- og PR Specialist, NCC Phønix Contractors
Lusaka, Zambia, 2001-2003

• Skabte holdånd i en usammenhængende organisation  
ved at introducere en intern avis.

• Producerede alle kommunikationsmaterialer  
såsom pressemeddelelser, brochurer og website.

• Konceptualiserede og implementerede ny  
virksomhedsprofil (brand, logo og andre PR-materialer).

Journalist, Ingeniøren
København, Danmark, 1996-2000

• Etablerede avisen som den ledende kilde for information om 
gensplejsning.

• Ansvarlig for dækning af bioteknologi, kemi og sundhed.

• Anerkendt for at være analytisk og dybdeborende.

Erhvervserfaring (fortsat)

Andre kompetencer

Sprog
Flydende dansk og engelsk.
Rustent kendskab til spansk, tysk og fransk.

IT
Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop.
Microsoft Word, Excel, Publisher, PowerPoint.
Hjemmeside og Facebook design og vedligeholdelse.

Efteruddannelse

Master of Arts (African Studies)
Har færdiggjort et af to års studier på Center for Afrikastudier, 
Københavns Universitet, Danmark (1999-2000).

Journalistik
Flere kurser i journalistik på Danmarks Medie- og Journalist- 
højskole, Århus, Danmark (1996-1997).

Uddannelse

Civilingeniør (kemi)
Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, Danmark, 1990-1996.
Fokusområder: kemi, matematik og økonomi.

Læringsdokument

Faglig plakat

Avisartikel
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Portefølje


