
Relevant erhvervserfaring

Underviser og vejleder, "Styling og livsstil" uddannelse
2021

Linjefag i matematik, natur og teknologi, musik og billedkunst, derudover
undervisning i idræt, kristendom, historie, skole-skak, valgfag i udskolingen
(drama, dans og kunst)
8 års erfaring som mentor/praktikvejleder
Praktik-koordinator i samarbejde med VIA University college
Færdselsansvarlig
Fagkoordinator i naturfag
14 års erfaring som praktiklærer

Undervisning på Grundforløb 1
Kollektiv vejledning under hele forløbet
Facilitering af workshop omkring forskellige uddannelser
Afholde dagsforløb for 8. klasser omkring hvad skolen kan tilbyde af
uddannelsesvalg)
Brobygningsforløb for folkeskolens 9. og 10. klasser

Folkeskolelærer på Navngivet skole
2007 - 2021

Navn

Kontakt

Personlig profil
Jeg søger med stor interesse stillingen som jobkonsulent hos jer. Jeg er de seneste år blevet
mere fokuseret på de administrative og vejledende opgaver gennem rollen som
praktikkoordinator og vejleder. Jeg finder det berigende at have en alsidig arbejdsdag, og har
som praktikkoordinator solide erfaringer med mødeafholdelse, referent, skemalægning,
regnskab, samtaler med studerende og ansatte samt møder og evaluering. Jeg har ligeledes
erfaring som frivillig erhvervsmentor for unge mellem 18 og 30, og derfor er jobbet hos jer
både spændende og et godt match til min personlighed, faglighed og mit ønske om nye
udfordringer.

Telefon: 
+45

E-mail: 
fornavn@mail.dk

Adresse: 
vej

Uddannelse og
kurser

”Vejledning og individ”
”Vejledning og samfund”
”Kollektiv vejledning”

3 moduler i diplomuddannelsen
“Uddannelses-, erhvervs- og
karriere-vejledning"  
2021

Underviser på ungdomsskole (8. og 9. klasser)
1997 - 1999

Frivillig erhvervsmentor for unge mellem 18 og 30 år
2016 - 2017

Selvstændig erhvervsdrivende som frisør
1996 - 1999

Frisørelev/assistent
1992 - 1996

Frisørassistent i Shoppen
2001 - 2002”Praktiklærer til læreruddannelsen”

1 modul i diplomuddannelsen
“Uddannelses-, erhvervs- og
karriere-vejledning"  
2014

Dansk som andetsprog i faget
matematik (50 timer)
2008

Linjefag i matematik, natur og
teknologi, musik- og billedkunst
Kurser i praktisk-musisk, børn med
særlige behov, pædagogisk it
Bacheloropgave i undervisnings-
differentiering i indskolings-
matematikundervisning

Lærerseminarium 
2003 - 2007

Kompetencer og resultater



I min fritid

Jeg bliver kendetegnet som en glad, positiv, empatisk og videbegærlig kvinde.
Jeg har mange kreative talenter som bruges både i arbejde og fritid. Jeg
holder af at bevæge mig, svømme og løbe. Dog nyder jeg allermest samtaler,
samvær og rejser med min dejlige familie og venner. Jeg bor sammen med
min kæreste og har to børn.

Fag i dansk a-niveau, matematik c-
og b-niveau og engelsk c-niveau

Højere forberedelseseksamen 
2002

Frisørlære
1992 - 1995

Har 4 moduler i diplomuddannelsen som vejleder og erfaring med
brugen af disse
Mange årig viden og erfaring som underviser med elever fra forskellige
aldersklasser
Har veludviklede samarbejdsevner og er vant til at arbejde tværfagligt
og skabe progression
Inspirerende og garant for projektudvikling
Har erfaring og et godt tag på elever med forskellige diagnoser
Har let ved at være opsøgende og skabe netværk
God til at arbejde alene og træffe beslutninger
God sparring og refleksion med mine kollegaer, som prioriteres højt
Min kommunikation, formidling og vejledning lykkes
Får gode tilkendegivelser fra leder, unge og voksne omkring min
vejledning
Skaber rammer for trivsel og stærk faglig udvikling blandt studerende
Får god feedback for min vejledning og håndtering af lærerstuderende
Har erfaring og haft succes som selvstændig erhvervsdrivende


