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Stærk idrætsfaglig profil med kompetencer indenfor undervisning, 

fysiologi og psykologi på praktisk og organisatorisk plan.  

 

Med stort kendskab til idræt på flere planer og erfaring i at arbejde med 

motionister og atleter i alle aldre og på alle niveauer kan jeg være med til at 

gøre en forskel hos jer. Jeg er god til at skabe tillidsfulde relationer og opnå et 

stærkt pålideligt samarbejde. Som ansvarlig for koordinering og kommunikation 

omkring diverse idrætsevents og workshops kan jeg samarbejde med 

forskellige interne og eksterne interessenter. 

 
 
Jeg har særlig stærke kompetencer når det gælder: 
 

 Planlægning og organisering af diverse idrætsaktiviteter og events.

 Projektkoordinering og tværfagligt samarbejde omkring diverse events.

 Rådgivning og formidlingsrelaterede opgaver omkring træning, kost og sundhedsfremme.
 
 

UDVALGT ERHVERSERFARING 

 

Fitness World, Personlig træner, Instruktør, Underviser & Receptionist 2009 – i dag 
 

 Personlig træner: Udførsel, planlægning og opfølgning af kost- og træningsplaner til 

motionister og atleter.


 Instruktør: Spinning, bodytoning og kettlecross (crossfit): Udarbejdelse af programmer.

 Underviser: Evaluering og uddannelse af spinnings-instruktører, udvikling af nye 

koncepter indenfor holdtræning og uddannelse.

 Receptionist: Salg og rådgivning af fitnessprodukter, kundekontakt, service og konflikthåndtering.
 
Randers Social- & Sundhedsskole, Underviser                                                                       2013 – i dag 
 

• Underviser i Naturfag og Somatisk sygdomslære: Planlægning og strukturering af 

undervisning. 

•  

Sundhedsdoktor, København, Test-Manager 2014 – 2016 


 Personlige sundhedstjek: rådgivning og coaching.
 Ansvarlig for kommunikation og instruktion ved arrangementer, foredrag og workshops i 

forskellige virksomheder.

 
 Organisere sportsaktiviteter for inaktive børn og unge.



 Udvikle nye idrætsaktiviteter og begivenheder ift. at øge interessen og glæden ved fysisk 

aktivitet for børn og unge.

 Kommunikation med forældre

 
 Organisere sportsaktiviteter for børn og voksne.
 Planlægge og organisere sportsbegivenheder indenfor organisationens koncepter.

 Socialt samvær med gæster.

AGF’s Sportsskole, Instruktør, Projekt “Herkules & Afrodite”                            2011 – 2013 

Club La Santa, Lanzarote, Green Team 2007 - 2009 
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UDDANNELSE 

 

Cand.scient. humanfysiologi, Københavns Universitet                                             2013 – 2016 
 

 Fysiologisk viden: fokus på træning og ernæring ift. performance, 

folkesundhed, sundhedsfremme og forebyggelse.


 Projektledelse: fokus på sundhedsinterventioner samt koncepter og strategier i forhold 

til sundhedsfremme og forebyggelse.

 Nøgleord: Sundhed og forebyggelse, kommunikation og samarbejde, konceptudvikling

 

Specialeprojekt omkring Diabetes: AMPK’s (protein) rolle for øget insulinfølsomhed efter arbejde. 
 

 Projektkoordinering, udvikling og strukturering.


 Udvikling af tværfagligt samarbejde og kommunikation omkring fælles projekter i forskningsgruppen.


 Analyse og præsentation af store mænger data.

 Kommunikere videnskabelig viden mundtligt og skriftligt.

 Udarbejdelse og udførsel af præsentationer og workshops omkring genereret data.

 Stor viden inden for diabetes og overvægt heri risiko, årsager, forebyggelse og behandling.
 

Bachelor i Idræt, Aarhus Universitet 2010 – 2013 
 

• Bred viden om sammenhængen mellem idræt, projekter og politik 

• Viden og kendskab til idrætspsykologiske begreber og teorier med fokus på motivation og 

inklusion. 

• Viden og praktisk erfaring med idrætsundervisning. 

• Praktikforløb i Projektledelse. 
 

Projektansvarlig, praktikforløb, Randers Social- og Sundhedsskole:  
 

• Projektledelse: Udvikling, koordinering og strukturering af projektforløb 
• Udførelse af kulturanalyse 

 Udarbejdelse af rapport over udfordringer og problemstillinger ift. fysisk aktivitet i 

undervisningen samt løsninger til at imødekomme disse.

 Udarbejdelse af undervisningsmateriale og workshops.
 Organisatoriske kompetencer inden for idrætsforening.
 Tilrettelæggelse af træning og målsætninger i samarbejde med træner- og lederteam.

 Forståelse for og udarbejdelse af træning ud fra organisationens koncepter.
 

ERFARINGER I UDLANDET 

 

 Besøgt og rejst i mere end 15 lande over hele verden. 

 Bosat 5 måneder i Canada. 

 Arbejdet 2 år på Club La Santa, Lanzarote. 

 

FRITID OG PERSONLIGT 

 

Jeg er 29 år og bor på nuværende tidspunkt i en lille lejlighed i Aarhus med min kæreste, Rune. Vi rejser 

så ofte som muligt, hvor vi ynder at besøge gamle vingårde, hvor turen rundt gerne foregår på cykel. Jeg 

er glad for fysisk udfoldelse og cykler, løber eller svømmer gerne 5-6 gange om ugen. Ofte stiller jeg mig 

selv forskellige mål, da jeg motiveres ved at indfri disse målsætninger, samtidig med at jeg nyder det 

sociale aspekt omkring konkurrencerne.  

 

FRIVILLIGT ARBEJDE  

Idrætsforeningen Sabro IF, Fodboldtræner piger U10/U12                                          2003 - 2006 


