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Erhvervserfaring
Synscenter Refsnæs

Projektmedarbejder. Her arbejder jeg med opgaver inden for intern og ekstern
kommunikation, herunder nyudvikling af hjemmesider, pressearbejde og
kommunikationsrådgivning til Centerledelsen. Fysisk bruger jeg halvdelen af min
arbejdstid hos Sensus ApS, der arbejder med IT‐tilgængelighed. Her er min
primære arbejdsopgave at lave PR‐arbejde for RoboBraille ‐ en emailtjeneste for
ordblinde og synshandicappede.

Danske Døves
Landsforbund

Projektleder og interessepolitisk konsulent. Jeg var ansvarlig for kampagnen ”Tid
Til Tegnsprog”. Her har jeg lavet hjemmesiden www.tidtiltegnsprog.dk, en
biografreklame, foldere, annoncer, arrangeret seminarer, styret økonomien og
haft 13 konsulenter ansat. Jeg sad desuden med i Døvebladets
redaktionsgruppe. Som interessepolitisk konsulent udarbejdede jeg høringssvar
og klædte relevante politiske ordfører og myndigheder på.

ADNIL

I denne periode havde jeg en lille virksomhed ved siden af mit arbejde i DDL.
ADNIL tilbød udarbejdelse af enkle visitkortshjemmesider og andet PR-materiale.

Livsstil i praksis

Webmaster og tovholder. Da amterne blev nedlagt var vi en gruppe kollegaer
fra Misbrugscentret, der valgte at fortsætte med et kursus til praktiserende
læger i forebyggende kommunikation med patienterne. Jeg var tovholder på
projektet og udviklede en hjemmeside med undersider til de enkelte
lægepraksis + et fælles forum til erfaringsudveksling. Projektet var støttet af
først Vestsjællands Amt og siden Region Sjælland.

Vestsjællands Amts
Misbrugscenter

Forebyggelseskonsulent og sekretær. Her havde jeg ansvaret for udvikling og
opdatering af forskelligt informationsmateriale og diverse hjemmesider. Desuden
fungerede jeg som ansvarshavende redaktør på ungdomsavisen up2you, som
jeg har været med til at udvikle fra bunden.

Hjembæk Efterskole

Årsvikar. Hjembæk efterskole er en specialefterskole for ordblinde og unge med
andre indlæringsvanskeligheder. Jeg var klasselærer og kontaktlærer for ni
dejlige elever.

Dansk
Tandlægeforening

Studentermedhjælp. Har haft forskellige praktiske opgaver, især i forbindelse
med efteruddannelseskurserne, hvor jeg stod for materialeproduktion,
tilmeldinger, økonomi, evalueringer mm..
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Uddannelse
2007

Kursus i projektledelse

2003-

Kandidatuddannelse i socialvidenskab og dansk på RUC

Januar 2003

Bachelor i socialvidenskab og dansk fra RUC

1998-2000

Samfundsvidenskabelig basis-uddannelse på Roskilde Universitetscenter (RUC)

1998-1998

Gymnasielt suppleringskursus - Matematik C-niveau

1997-1998

1-årig HH på Roskilde Handelsskole

1994-1997

Sproglig linie på Nyborg Gymnasium (kostafdeling)

1994-1996

Kursus i tegnsprog på aftenskole

Fritid
2006-

Medlem af hovedbestyrelse og folketingskandidat

2006-

Medlem og sekretær i Erhvervs- og økonomiudvalget

2001-2002

Medlem af Retspolitisk udvalg

1998-

Webredaktør for diverse lokalpolitiske hjemmesider

1998-

Politisk aktiv i Det Radikale Venstre - lokal- og regionsbestyrelsesmedlem

1998-1998

Næstformand og sekretær i kollegiebestyrelsen på Trekronerkollegiet

1997-1998

Repræsentant i skolebestyrelsen for 1-årig HH, Roskilde Handelsskole

1997-1998

Elevrådsrepræsentant, 1-årig HH, Roskilde Handelsskole

1996-1997

Repræsentant i skolebestyrelsen for kostafdeling på Nyborg Gymnasium

Hjemmesider
www.klostre.dk

www.robobraille.org

www.tidtiltegnsprog.dk

www.udsagn.dk

www.misbrugscentret.dk

www.livingplusfood.dk

www.netstof.dk

www.fantastiske.dk

www.up2you.dk

www.lindakristiansen.dk

