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CV	  

ERHVERVSERFARING	  

• Januar	  2012-‐	  :	  Ejer	  af	  og	  journalist	  i	  Jensens	  Blækhus	  

Jeg	  har	  lavet	  journalistiske	  artikler	  for	  magasiner	  som	  BEDRE	  HJEM	  og	  Samvirke,	  fagblade	  som	  HK	  

Privatbladet,	  Farmaci	  og	  Laboranten	  og	  webmedier	  som	  Bolius.dk	  og	  HK	  Handels	  onlinenyhedsbrev.	  

Og	  presse-‐	  og	  kommunikationsarbejde	  for	  virksomheder	  og	  organisationer,	  der	  spænder	  fra	  

Femern	  A/S	  og	  Ferring	  Pharmaceuticals	  til	  Ungdommens	  Uddannelsesvejledning	  Nordvestsjælland,	  

SkillsDenmark,	  Danske	  Sosuskoler	  og	  kunstneren	  Anne	  Hviid	  Nicolaisen.	  

• August	  2007-‐December	  2011:	  Journalist	  i	  HK	  Danmarks	  kommunikationsafdeling	  

Jeg	  skrev	  journalistiske	  artikler	  til	  fællessiderne	  i	  HKs	  fagblade,	  lavede	  nyheder	  og	  webvideo	  til	  

onlinenyhedsbrevet,	  deltog	  i	  både	  det	  planlægningsmæssige	  og	  praktiske	  i	  pressearbejdet	  og	  en	  

række	  store	  kampagner,	  lavede	  indhold	  og	  opsætning	  af	  store	  webtemaer	  og	  tekst	  til	  trykte	  pjecer	  

og	  andet	  medlemshenvendt	  materiale.	  Var	  derudover	  praktikantvejleder	  og	  medlem	  af	  HK-‐

journalisternes	  bestyrelse.	  

• Januar	  2007-‐Juli	  2007:	  USA	  med	  mere	  

Efter	  at	  have	  sagt	  min	  stilling	  op	  på	  Sjællandsredaktionen	  for	  at	  prøve	  noget	  nyt,	  rejste	  min	  kæreste	  

og	  jeg	  rundt	  i	  USA	  i	  tre	  måneder.	  Herefter	  arbejdede	  jeg	  freelance	  nogle	  måneder	  for	  Bolius	  og	  HK,	  

inden	  jeg	  skulle	  begynde	  i	  min	  stilling	  som	  journalist	  i	  HK	  Danmarks	  kommunikationsafdeling.	  

• Februar	  2005-‐Januar	  2007:	  Journalist	  på	  Sjællandske	  Medier,	  Sjællandsredaktionen	  

Jeg	  var	  med	  til	  at	  etablere	  Sjællandsredaktionen	  sammen	  med	  en	  redaktør	  og	  en	  

journalistpraktikant.	  Vi	  leverede	  nyheder,	  reportager,	  features	  og	  temaer	  med	  et	  

regionalt/landsdækkende	  perspektiv	  til	  Sjællandske	  Mediers	  forskellige	  platforme.	  Om	  alt	  fra	  

forskning	  på	  regionens	  sygehuse,	  infrastrukturplanlægningen	  og	  regions-‐	  og	  kommunalvalg	  til	  

ungdomskriminalitet	  og	  spiseforstyrrelser.	  

• November	  2004-‐Januar	  2005:	  Journalist	  på	  DAGBLADET	  Roskilde	  

Jeg	  sad	  i	  tre	  måneder	  på	  Osted-‐redaktionen	  og	  lavede	  nyheder,	  reportager	  og	  features	  fra	  

lokalområdet.	  Vi	  havde	  især	  meget	  fokus	  på	  de	  politiske	  processer	  op	  til	  

kommunesammenlægningerne.	  

• September	  2004:	  Journalist	  på	  Vejle	  Amts	  Folkeblad	  (vikariat)	  

Jeg	  var	  vikar	  på	  Billund-‐Grindstedredaktionen	  og	  lavede	  nyheder,	  reportager	  og	  features	  fra	  

lokalområdet.	  Om	  alt	  fra	  forureningssagen	  ved	  Grindstedværket	  til	  Lalandias	  nye	  planer	  for	  

området.	  

• Juli-‐August	  2004:	  Journalist	  på	  JydskeVestkysten	  (vikariat)	  

Jeg	  var	  vikar	  på	  Tarm-‐redaktionen	  en	  varm	  sommer,	  hvor	  alt	  fra	  badesikkerheden	  ved	  Vesterhavet	  

til	  portræt	  af	  en	  sej	  100-‐årig	  dame	  fyldte	  spalterne.	  



• August	  2002-‐	  Juli	  2003:	  Journalistpraktikant	  på	  Vejle	  Amts	  Folkeblad	  

Jeg	  havde	  ansvaret	  for	  uddannelsesstoffet	  og	  lavede	  alle	  nyheder,	  reportager	  og	  features	  inden	  for	  

emnet.	  Derudover	  var	  jeg	  med	  til	  at	  lave	  store	  temaer	  om	  alt	  fra	  de	  syv	  dødssynder	  til	  livet	  i	  en	  

vejlensisk	  ghetto.	  Var	  derudover	  praktikantrepræsentant	  i	  medarbejderbestyrelsen.	  

• Februar	  2002-‐August	  2002:	  Journalistpraktikant	  på	  The	  Birmingham	  Post,	  England	  

Jeg	  arbejdede	  på	  featureredaktionen	  og	  dækkede	  alt	  fra	  All	  England	  og	  VM	  i	  fodbold	  til	  et	  

hindubryllup	  og	  spøgelsesjagt	  i	  The	  West	  Midlands.	  Var	  i	  øvrigt	  haveredaktør	  og	  rapporterede	  fra	  

mangen	  en	  engelsk	  have.	  

UDDANNELSE	  

• Juni	  2004:	  Uddannet	  journalist	  fra	  Danmarks	  Journalisthøjskole	  

• Oktober	  1999-‐April	  2000:	  Spansk,	  Academia	  Arriba,	  Madrid	  

• Juni	  1999:	  Sproglig	  student	  fra	  Rosborg	  Amtsgymnasium	  og	  HF,	  Vejle	  

EFTERUDDANNELSE	  

• Marts	  2005:	  Lykken	  starter	  ved	  12.000	  tegn,	  Zetland	  

• September-‐November	  2011:	  Charter	  Academy	  –	  ”Ledelse	  i	  praksis”,	  V	  factor	  

• September	  2009:	  Praktisk	  video	  til	  web,	  UpDate	  

• 2007:	  Karriereudviklingskursus	  ved	  Hanne	  Rude	  


