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Stillingsrelevant uddannelse og erhvervserfaring 

 

2016-? Socialrådgiver, Slagelse Jobcenter - Ungehuset 

- Koordinerende sagsbehandler for aktivitetsparate unge i alderen 18-30 

år.  

- Målgruppekategorisering, visitationssamtaler, henvisning til aktivering, 

og samarbejde med interne og eksterne aktører.  

- Koordinering med interne og eksterne samarbejdspartnere, motivere 

borgere til at fokusere på egen udvikling frem mod uddannelse og 

arbejde. Fokus på henvisning af borgere til personlige udviklingsforløb, og 

virksomhedspraktikker. 

- Udredning og klargøring af sager med henblik på forelæggelse af sager for 

rehabiliteringsteamet. 

 

- Sagsbehandling efter servicelovens §85, der i juli 2016 blev overtaget af 

jobcenteret. Herunder udarbejdelse af funktionsudredninger, vurdering 

af om borgerne er omfattet af personkredsen, henvisning til og 

samarbejde med relevante indsatser. Opfølgningssamtaler med 

støttekontaktpersoner, og andre repræsentanter for §85 indsatser. 

- Fra oktober 2016 repræsenterede jeg min afdeling i Slagelse Kommunes 

visitationsudvalg for §85, et udvalg der bestod af medlemmer fra 

jobcenteret og Center for Handicap og Psykiatri. 

 

- Fra 1. november 2016 valgt som arbejdsmiljørepræsentant(AMR) i 

jobcenterets Ungeafdeling. Havde bl.a. til opgave at planlægge og 

koordinere APV undersøgelse. 

- Medlem af det lokale MED udvalg 

 

- Medlem af trivselsudvalget i min afdeling, der stod for, at planlægge 

brugen af trivselsmidler med henblik på at fremme et godt arbejdsmiljø, 

og et godt samarbejde kollegaerne imellem. 
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Stillingsrelevant uddannelse og erhvervserfaring (fortsat) 

2011-2015  Socialrådgiveruddannelsen, University College Lillebælt Odense. 

- Bachelorprojekt afsluttet med karakteren 12.  

Omhandlende netværksplejefamiliers oplevelser af udfordringer og 

dilemmaer ved, at være netværksplejefamilier. 

Projektet kan findes her:  

https://www.ucviden.dk/student-

portal/files/31416821/_0212_Gruppe_18_Projekt.pdf 

 

 

- Jobmentor, praktikforløb i Jobcenter Odense (Mentorkorpset). 

I funktionen som jobmentor, var mine opgaver, at etablere 

virksomhedspraktiker og løntilskud, for kontanthjælpsmodtagere med 

problemer udover ledighed. Omfattede bl.a. mange borgersamtaler, 

opfølgningsmøder, møder med virksomheder der var potentielle 

praktikpladser, journalføring og afklaringsskrivelser til sagsbehandlere, 

ved afslutning af forløb.  Derudover enkelte forløb med 

sygedagpengemodtagere, og borgere på dagpenge omfattet af den 

daværende akutpakke. 

 

 

- Beskæftigelsesmodul, afsluttet med karakteren 12. 

Valgfrit modul med mulighed for at uddybning af metoder indenfor 

beskæftigelsesområdet, samt særligt fokus på beskæftigelseslovgivningen. 

Indeholdt et 3 ugers praktikforløb i TAMU Center Odense, der er en 

beskæftigelsesrettet indsats for unge 18-30 årige, med alvorlige 

problemer udover ledighed. Problemer som f.eks. kriminalitet, misbrug, 

ensomhed, manglende sociale kompetencer m.m. 

Modulet blev afsluttet med en skriftlig projektrapport. 

 

 

- Juramodul, afsluttet med karakteren 7. 

Valgfrit modul, indeholdende ekstrauddannelse i den sociale lovgivning. 

Havde et særligt fokus på den juridiske metode, tolkning af lovgivning på 

baggrund af retskilder, samt udredning af lovforslag og deres betydning i 

forhold til praksis. 

 

https://www.ucviden.dk/student-portal/files/31416821/_0212_Gruppe_18_Projekt.pdf
https://www.ucviden.dk/student-portal/files/31416821/_0212_Gruppe_18_Projekt.pdf
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2011-2015 Studenterpolitisk aktiv på socialrådgiveruddannelsen, Odense. 

- Studenterrepræsentant i Dansk Socialrådigiverforening Region SYDs 

bestyrelse (1 semester) 

- Bestyrelsesmedlem i De Studerendes Råd. (Hele uddannelsen) 

- Bestyrelsesmedlem i Sammenslutningen af Danske 

Socialrådgiverstuderende. (Hele uddannelsen) 

- Studenterrepræsentant i uddannelsesudvalget. (2 semestre) 

- Medlem af UCL’ s sikkerhedsudvalg. (2 semestre) 

- Medlem af mentor udvalget for udenlandske studerende. (2 semestre) 

- Medlem af fredagsbarudvalget. (3 semestre) 

- Medlem af, og formand for festudvalget. (2 semestre) 

- Medlem af blad, og informationsudvalget. (3 semestre) 

 

2007-2010  Koordinator for 12 lærling, Sauer-Danfoss ApS., Nordborg. 

- Koordinater for 12 lærlinge i alderen 16-30 år, ved siden af egen funktion 

som automatiktekniker. 

- Min rolle bestod i den daglige planlægning af lærlinges uddannelse. 

Herunder tilrettelæggelse af arbejdsopgaver, undervisning i konkrete 

opgaver, trivselssamtaler, ansættelsessamtaler, og udvælgelse af 

kandidater til ansættelse. 

 

2009 Kursus i personaleledelse, Business College SYD, Sønderborg.  

- Kurset omhandlede daglig ledelse af medarbejdere, sammensætning af 

personalegrupper, trivsel og introduktion til coachingtekniker. 
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Kompetencer 

Personligt  Stor rummelighed 

  Stærk i evnen til at lytte 

  God til tale og kommunikere 

  Udstråler ro 

  God til at afdramatisere 

   Stærk til at løse administrative opgaver 

   

 

Sprogligt  Dansk (Modersmål) 

  Tysk (flydende i skrift og tale) 

  Engelsk (beherskes mundtligt) 

 

IT  KMD Opera momentum 

                                                    KMD sag 

                                                    KMD Nexues 

                                                    Microsoft Office (Super bruger)  

  Outlook (Superbruger) 

  Workbase journalsystem (Bruger)  

  Wordpress CMS (Superbruger)  

  Joomla CMS (Superbruger) 

  HTML/CSS (Kan anvende) 
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Erfaring som professionel formidler 

2011-nu Foredrag om personlig udvikling, med udgangspunkt i egne erfaringer 

- Foredrag typisk afholdt i forsamlinger på 60-120 personer. 

- Bl.a. afholdt for Dansk Socialrådgiverforening Region SYD, 

Socialrådgiveruddannelsen i Odense, De Studerendes Råd på 

Socialrådgiveruddannelsen i Odense, samt Psykiatrisk Informationscenter 

Odense.  

 

Kognitive tekniker og personlig udvikling 

2005-nu Beskæftiget mig med personlig udvikling (Autodidakt)  

- Læst et hav af bøger. 

Særlig interesse for den metakognitive metode. 

Har rådgivet, og hjulpet bekendte i livskriser, samt personer der har 

henvendt sig via mund til mund metoden. 

 

2012 NLP forløb på 2 dage, NLP Coach Michael Kjærgaard. 

- Teori om social færdighedstræning, og personlig fremtræden med fokus 

på afholdelse af foredrag. 

 

2007 Personligt udviklingsforløb, Cand. Psych. Ragnar Stefansson, Sønderborg. 

- Med udgangspunkt i kognitive tekniker og personlige adfærdsmønstre ud 

fra den skemafokuserede kognitive metode. 
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Øvrig erhvervserfaring 

2007-2011 Automatiktekniker, Sauer-Danfoss ApS. Nordborg. 

- Bla. personaleansvar for lærlinge, og medarbejderrepræsentant i 

virksomhedens samarbejdsudvalg. 

2002-2006 Lærling (Automatiktekniker), Mærsk Container Industri A/S, Tinglev. 

2001-2002 Industrioperatør, Mærsk Container Industri A/S, Tinglev. 

1998-2001 Servicemedarbejder, ISS Industriservice A/S, Tinglev. 

1994-1998 Servicemedarbejder i henholdsvis Kohberg A/S, og Tønder Bank A/S. 

 

Øvrig uddannelse 

2002-2006 Automatiktekniker, EUC SYD Sønderborg, og Mærsk Container Industri A/S, Tinglev. 

1997-2000 Højere Handelseksamen (HHx), Aabenraa Business College. 
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Interesser 

Frivilligt arbejde  

2009-2012 Bestyrelsesformand, patientforeningen for berørte af 

personlighedsforstyrrelser 

2008 ADHD Coach, ADHD Foreningen 

 

 

Fritid (Privat) Fodboldentusiast (Brøndby IF) 

Madlavning 

Programmering af hjemmesider 

Politik og politiske debatter 

Socialfaglige og samfundsvidenskabelige debatter 

Venner 

Personlig udvikling og metoder 

 

Reference 

 

Ikke offentliggjort på internettet. 


