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CV Navn Navnesen 

Socialrådgiver med speciale indenfor børn- og ungeområdet 

Med en uddannelsesbaggrund som socialrådgiver og min via min erhvervserfaring har jeg arbejdet med 

blandt andet Alternativ Til Anbringelse samt flygtninge med PTSD. Som person er jeg anerkendende i min 

tilgang til andre mennesker. Jeg beskrives som ansvarsbevidst, imødekommende og jeg er altid frisk på at 

sætte min ind i nye arbejdsopgaver og problematikker. Mit hjerte banker for børn og unges vilkår, og min 

vision er derfor at arbejde inden for Børn- og unge feltet, hvor jeg kan trække på min faglige viden og mit 

store engagement for at yde et meningsfyldt godt socialt arbejde for unge mennesker og deres familier.  
 

Erhvervserfaring 

2016 Alternativ Til Anbringelse, ATA, Socialrådgiver (4 ugers tidsbegrænset tilknytning) 

 Yde faglig bistand til familierne 

 Arbejde med motion og kost  

 Lektielæsning med børnene i familierne 

2013 Psykiatrien Afd. For Traume- og Torturoverlevere, ATT Odense, Socialrådgiverstuderende 

 Udredningssamtaler med social anamnese 

 Social klassifikation 

 Berøring med lovgivningen vedr. kontanthjælp, SDP, udlændingeloven m.v. 

 Åben rådgivning 

 Kendskab til WHO-FEM Trivselsindeks (1999 version) 

 Tværfagligt samarbejde med psykologer, læger, fysioterapeuter mf. 

2012-2014 Gerry Weber, Ekspedient (studiearbejde) 

2011 Børnehaven Egeparken/Hestehaven, Pædagogstuderende  

 Pædagogisk arbejde med børn i alderen 3-6 år 

 Kreative aktiviteter 

 Deltaget i samarbejdet mellem barn og talepædagog 

 Social inklusion 

Uddannelse 

2011-2015 Socialrådgiver – UCL 

2009-2010 Pædagogstuderende (2 semestre) HGS 

2009-2009 HGS 12 ugers forløb – grundforløb merkantil med kontoruddannelse i speciale 

2007-2009 HF 

2007 10. klasses afgangseksamen 
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Sprog 

Dansk: Modersmål 

Engelsk: Læse og skrive 

Arabisk: forstå (basisniveau) 

IT 

Office pakken 

Kørekort 

Kategori B 

Frivilligt arbejde 

Hjælp til syrisk flygtningefamilie med at blive etableret i det danske samfund og hvad det indebærer samt 

diverse kommunikation til myndigheder, læge, skoler m.m.    

Fritid 

Jeg er 33 år og samboende med min mand og vores 2 piger på henholdsvis 5 og 7 år. Jeg er født og 

opvokset i Danmark, men har italienske rødder. Jeg holder mig i form med træning 3-4 gange om ugen, 

hvor jeg styrketræner i det lokale fitnesscenter.  
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