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Resumé :Jeg er uddannet inden for nationaløkonomi (cand. polit.) og sociologi med særlige 
kompetencer inden for det politiske område og indvandring. 

Jeg ønsker et job, hvor jeg kan bruge mine kompetencer til løsning af opgaver som f.eks. webarbejde, 
statistik og administrative opgaver. Jeg er tildelt fleksjob i op til 20 timer om ugen, men er også åben 
over for et væsentligt lavere timetal. Jeg er ligeledes åben overfor ufaglært kontorarbejde.   

  

Faglige kompetencer   

Deskriptiv statistik:   

Indhente data, udtrække data i Pc-axis eller lign. Programmer. Bearbejde data i f.eks. Excel Analysere 
og fortolke og formidle data.  

Vedligeholdelse og udbygning af websites og intranet: Diverse programmer til redigering af websites 
Udviklet i: FrontPage, Wordpress, Programmer knyttet til google sites og webhotellet one.com.  

Sekretariatsfunktioner: Herunder eksempelvis at arrangere seminarer og lign., ordstyrerfunktion, 
referatskrivning og koordinering af projekter.   

Anvendt forskning og udredning:  

 Litteratursøgning, analyse, afrapportering og evaluering. Løbende administration. Rådgivning, 
vejledning skriftligt og mundtligt evt. via telefon eller Skype forbindelse på dansk og engelsk.   

Oversættelser dansk - engelsk og engelsk – dansk ikke simultan tolkning. Skriftlig kommunikation på 
dansk og engelsk 

 

Personlige kompetencer: Ansvarsfuld, stabil, engageret, initiativrig og humoristisk.   

Uddannelse 2003 MA, master of art i etnicitet-og race studier, University of Warwick.   

2002 MSc, (cand.polit). Københavns Universitet.   

1993 Matematisk student, Stenhus gymnasium.   

  

Erhvervserfaring  

 2016-2017:  Center for parkering, Kontorassistent i enheden for P-klager.  

  

2016: Analysemedarbejder: Analyse og Tal, arbejdsprøvning.   

 



2015 Akademisk medarbejder i Københavns kommune, Socialforvaltningen, fuldmægtig, praktik.   

 

2014 Akademisk medarbejder på Datalogisk institut Københavns Universitet, arbejdsprøvning.   

2012 Forskningsassistent hos SFI Forskningscenter for Velfærd, arbejdsprøvning.   

 2011 Forskningsassistent hos SFI Forskningscenter for Velfærd, arbejdsprøvning.   

2011 Sekretariatsmedarbejder hos Dansk Røde Kors, arbejdsprøvning.   

2009 Sekretariatsmedarbejder hos Colitis Crohn Foreningen, Sekretariatsmedarbejder, arbejdsprøvning. 

2006-2007 Fuldmægtig i Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration departementet, 
revalideringsforløb   

2003-2004 Forsknings stipendiat, School of Management, University of Surrey. Underviste samme sted 
i fagene Corporate strategy og Entrepreneurship.   

2003-2004 underviste Englændere i dansk for firmaet Time for talking.(Privatlektioner).  

2002 Hjemmehjælper i Gentofte kommune.   

1998-2001 Studentermedhjælp i Boligministeriets 3. kontor Budget og Planlægning.   

1996-1998. Studentermedhjælp på Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn og Roskilde.   

  

Kurser: Tager løbende diverse kurser på folkeuniversitetet primært inden for kunsthistorie.   

 

Sprog Dansk: læse, tale og skrive (modersmål). Engelsk: læse tale og skriver flydende. Tysk: læse og tale 
(ikke flydende). Fransk: læse og tale til husbehov. Forstår svensk og norsk (bokmål).   

IT kompetencer Microsoft Office pakken, Open Office pakken, diverse småprogrammer  

 Frontpage Wordpress.  

 Personligt Aktivt foreningsmenneske med mange jern i ilden. Spiller bordtennis og bowling og er 
samtidig bestyrelsesmedlem i idrætsforeningen Lavia. Jeg har udviklet hjemmesider for et par 
idrætsforeninger. Har i perioder udført en del frivilligt socialt og politisk arbejde. Er i fast parforhold og 
har ingen børn. Jeg har ikke kørekort. Besøg min hjemmeside www.lenem.dk   
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