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AMBITIØS OG STRUKTURERET HR-KONSULENT MED PASSION FOR
DET OPERATIONELLE HR

Jeg er en ambitiøs og servicemindet HR-profil med en stærk personlighed, der får
relationer og teamwork til at virke naturligt i mit daglige job. Jeg har en HR-baggrund
og drives af HR-praksis for at forbedre effektivitet og resultater. Jeg stiller høje krav til
mig selv og mit arbejde og har en passion for at opnå storslåede resultater. Jeg tager
ansvar, har en struktureret tilgang og er ikke bange for udfordringer. Jeg stræber efter
at forbedre mine faglige færdigheder ved at udfordre mig selv med nye
forretningsområder.

Jeg er en meget social person, der elsker at tilbringe tid sammen med min familie,
løbe en tur og rejse rundt i verden.

ERHVERVSERFARING

Virksomheds logo

AUG 2020/nuværende - HR Manager, Virksomhednavn

Som HR Manager hos XXX er jeg ansvarlig for alle operationelle HR-initiativer i Norden.
Jeg arbejder tæt sammen med ledelsen i regionen og Global HR for at implementere
bedst praksis og sikrer, at HR-processer kører så fejlfrit som muligt. Min rolle er
strategisk og som HR Manager coacher jeg forretningens ledere i ledelsesteknikker og
performance management. Jeg sikrer, at alle arbejdsretlige tiltag bliver overholdt og at
arbejdsforholdene er juridisk korrekte. 


Mine hovedansvarsområder er:

• Supportere Global HR og forretningsledelsen med at udføre regionale
omstruktureringer og generelle ændringer i arbejdsforhold mm. 

• Bidrage aktivt til at udvikle den regionale kultur og filosofi

• Administrere og implementere HR-politikker og -procedurer, også reguleret af
kollektive aftaler og overenskomster 

• Kommunikere procedurer og levere coaching om HR-politikker og -praksis

• Tage ejerskab af forandringsledelsesprojekter i regionen

• Håndtere rekrutteringsprocesser fra jobannoncering til samtaler og endeligt jobtilbud

• Give råd og support til ledere om rekruttering, vurdering og udvælgelsesprocesser

• Supportere ledere i prøveperioden for enhver ny medarbejder

• Sikre gode og effektive ombordstigningsprocesser i hele Norden

• Koordinere performance management review processen

• Sikre generel HR-støtte til regionen

• Støtte Global HR ved implementering af lovgivningsmæssige forpligtelser (f.eks. GDPR)


Virksomheds logo

OKT-2018/JUL-2020 – HR GENERALIST, Virksomhedsnavn

Ansvarlig for at medarbejdere og ledere kan håndtere alle lokale HR relaterede forhold
korrekt. Sikre at personalejuraen bliver overholdt og arbejdsforholdene er fair og korrekte.
Støtte ledere i deres positioner samt coache og styre dem til at dygtiggøre sig i deres roller.
Dette i hele Norden. 


Mine hovedansvarsområder er:

• Repræsentere både medarbejder og arbejdsgiver 

• Støtte operationelle initiativer fra et HR-perspektiv I samarbejde med lederne

• Rekrutteringsansvar

• Ledelsesudvikling 

• Kontrakt og politik ansvar

• Løn- og samarbejdspartner ansvar 

• Mearbejderdata ansvar og headcount rapportering 

• Supportere ledere og medarbejdere med generelle medarbejdersager 

• Implementere medarbejderaktiviteter og HR-projekter

• Sørge for overholdelse af arbejdslove i den daglige drift

• Skabe positive relationer med lederne under daglig interaktion og kommunikation

Virksomheds logo

JAN-2017/OKT-2018 – CRM- & KUNDEUDVIKLER, Virksomhedsnavn

• Strategisk CRM

• Kundetilfredshed: NPS-etablering af kundetilfredshed, dialog og kommunikation


• Udvikling af kunder: Sikring af kundernes ”værdi for pengene” ved at arbejde med All Ears
TM

• Ansvarlig for at udvikle et godt forhold til vores kunder og synliggøre deres behov.


Virksomheds logo

APR-2013/JAN-2017 – PROJEKTLEDER, Virksomhedsnavn

• Ansvarlig for vores medarbejdere, herunder vagtplaner, kontraktforberedelse, rekruttering,
lønkørsel osv.

• Medarbejder udvikling: Udarbejde udviklingsplaner og ansvarlig for alle medarbejder
relaterede udfordringer

• Kampagne administration: Ansvarlig for alle kampagner i IvoCall systemet

• Budget ansvarlig: Fakturering af alle projekter samt de overordnet kampagne budgetter
Virksomheds logo

APR-2013/AUG-2013 – HR- & SALGSANSVARLIG, Virksomhedsnavn

• Medarbejderledelse: udvikling af medarbejdere, lønnings- og lovansvar og go-to for alle 

medarbejderforespørgsler samt udfordringer.

• Rekruttering A-Z af salgsprofiler, butikschefer og alt onboarding samt offboarding ansvar. 

• Udvikling af processer og medarbejdere: Motivation og salgstræning i butikken.
Planlægning og træning i salg.

Virksomheds logo

AUG-2011/MAJ-2012 – AFDELINGSLEDER I SALG, Virksomhedsnavn

• Ansvarlig for medarbejdere

• Rekruttering

• Ansvarlig for budgetter og lønninger

• Kundekontakt og kvalitetssikring

Virksomheds logo

NOV-2010/AUG-2011 – TEAMLEDER I SALG, Virksomhedsnavn

• Motivation af salgsteam

• Vagtplanlægning

• Budgetansvar

• Kundeservice og support

AKADEMISK BAGGRUND

AUG-2011/JUN-2014:


Cand.merc.HRM – Forretningsadministration og Human Resource Management

Copenhagen Business School, Frederiksberg

Akademisk fokus: Forandringsledelse, talent management og personalejura

Kandidatafhandling: Employéer Branding hos TDC Group
AUG-2009/JAN-2011:


HA-Almen - Bachelor i Økonomi og Forretningsadministration


Roskilde Universitet, Roskilde


JAN-2007/JAN-2009:

Professionsbachelor i Service, Hospitality and Tourism Management

Hotel- og restaurantskolen, København
ANDET

Mental Sundheds kursus:


TACK International, August 2020

Salgs kursus:


TACK International, Apr-Aug 2017

Sprog:


Dansk – modersmål


Nordisk – Flydende mundtligt såvel som skriftligt


Engelsk – Professionel kendskab bade mundtligt og skriftligt

Tysk – Forståeligt


IT-kvalifikationer:


Microsoft Office, G-Suite, Monday.com, Slack, WEBcrm, IvoCall, Plecto, Intramanager, Tamigo,
9to5, Azets, HR Manager etc.



DISC-Profile: I (Ind ydelse
fl

)


Jeg bliver motiveret af relationer og jeg har et
omfattende netværk af venner og kolleger. Jeg er
både optimistisk og entusiastisk, og det er derfor,
jeg let får andre til at gå med på mine initiativer og
ideer. Når jeg taler, formår jeg at formidle mine
meninger og holdninger med lidenskab. Jeg nyder
at være i selskab med andre, og derfor vil jeg med al
sandsynlighed blive draget af projekter, hvor jeg
kan få lov til at samarbejde med andre
mennesker kolleger. Jeg nyder teamwork og
/

stræber efter at gøre et godt indtryk, når det er
muligt. Jeg kan godt lide at arbejde på ere
fl

forskellige opgaver på samme tid, så jeg undgår at
kede mig, udelukkende ved rutineopgaver. Jeg kan
godt lide at være proaktiv og tage intuitive
beslutninger. Nogle af mine mest værdifulde bidrag
til en arbejdsplads er min evne til at være
entusiastisk, mit høje energiniveau og mit ønske
om at bringe mennesker sammen samt skabe
værdi.

