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Titel / Jobfunktion Ansvarsområde
Resultater og kompetencer

PROFESSIONEL
BAGGRUND
Ejer af “Den Glade
arbejdsplads”
Juni 2014 -

Selvstændig
facilitator, mediator
og coach

At hjælpe arbejdspladser og
individuelle ansatte med det
psykiske arbejdsmiljø på
arbejdspladsen

Facilitere workshops og procesforløb,
coache ledere og medarbejdere, holde
foredrag

International Rehabilitation
Council for Torture Victims
Maj 2013 – Juni 2014
(Barselsvikariat)

Director of Legal
and Advocacy

Lede et internationalt team af
jurister og lobbyister

Distanceledelse. Forandringsledelse.

1 July – 15 October 2013

Interim Secretary
General

Som del af en gruppe lede
IRCTs sekretariat.

Topledelse og overordnet ansvar.
Krisestyring. Tværgående samarbejde.

Fagleder for
Advocacy og Policy

Opbygge et
sammenhængende og
effektivt advocacy arbejde,
nationalt og internationalt

Udviklet og i færd med at implementere
en 3-årig strategi for Red Barnets
advocacy og policy arbejde.

Leder for 12 tematiske
medarbejdere med fokus på
rettighedsbaserede
programmer i udviklingslande

Sikret god udvikling af Red Barnets
arbejde indenfor rettigheder,
uddannelse, beskyttelse og overlevelse

Strategiplanlægning,
teamdannelser og trivsel i
sektionen og i afdelingen

Bidraget til at interne arbejdsprocesser
og planer fungerer mere hensigtsmæssigt, og coachet medarbejdere til
bedre trivsel.

Intern fortalervirksomhed i
Save the Children
International.

Bidraget til at fremme en
rettighedsbaseret tankegang i den
bredere Save the Children organisation.

Red Barnet
April 2012 – Maj 2013

Maj 2010 – April 2012

Amnesty International
2009 – Maj 2010

Sektionsleder for
Tematisk Udvikling
og Advocacy
(International
afdeling)

Chef for
Policyafdeling

Overordnet ansvarlig for
policy-, udrednings- og
lobbyarbejdet
Omlægning af afdeling til 9
menneskeretsfaglige
medarbejdere

Koordinator for Nordisk Advocacy
gruppe

.
Stedfortræder for generalsekretær på
Policyområdet
Etableret et velfungerende team af
lobbyister og udredere
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Ledergruppe
1999,2001,2003, 2005, 2007
og 2009

2006 - 2009

2003 - 2006

1996 – 2003

.
Strategisk planlægning, samarbejde og
sparring.

Delegat til
Amnestys
internationale
rådsmøder (ICM)

Forhandling om Amnestys
internationale strategier
Dansk afdelings forhandler på
menneskerettighedspolicy

Indflydelse på Amnesty Internationals
overordnede politik.

Drafting consultant
ved ICM i 2009

”Tillidsrepræsentant” for 100
mennesker fra 40 lande ved
forhandlinger

Central rolle i at sikre smidig
forhandlingsproces ved at ”parre”
divergerende ønsker med hinanden og
de faktiske muligheder.

Chef for Kampagne
og Policy afdeling

Overordnet ansvarlig for
udredning, kampagne og
lobby arbejdet

Sikret større sammenhæng og
gennemslagskraft i Amnestys
fortalerarbejde

Ansvar for af 14
medarbejdere

Oprettelse af velfungerende ny afdeling.
Handlingsplaner og budgetansvar.

Personaleansvarlig og
coach

Ansvarlig for MU- samtaler, lønforhandlinger og andre
personaleanliggender, herunder
krisestyring

Politisk - juridisk rådgiver

Styrket Amnestys gennemslagskraft
hos danske beslutningstagere.

Faglig ansvarlig for udredning
og lobbyarbejde

Opbygget ekspertise i
menneskerettigheder og politisk
indflydelse

Juridisk-politisk konsulent og
udreder på menneskeretlige
spørgsmål og dansk
lovgivning

Medansvarlig for dansk afdelings
menneskerettighedspolitiske linje
overfor myndigheder, medier og andre
organisationer

Lobbyist/fortaler overfor
danske myndigheder

Indflydelse på lov og praksisændringer,
Etablering af faglige netværk.

Leder for politiskjuridisk afdeling

International
koordinator og
lobbyist

Erfaren international forhandler

Etablering af gode kontakter til danske
myndigheder

1990 – 1998

1988 – 1989
EF kommissionen
ØVRIG BESKÆFTIGELSE
2013 –
2011 –
2013 -

Flygtningekoordinator

Praktikant

Kampagnekoordinator for 3
kampagner

Projektstyring

Sagsbehandler på asylsager
Juridisk udreder og lobbyist
på udlændingeområdet

Høringssvar på udlændingeområdet og
straffelovsområdet

Menneskerettigheder i EF

Lærte hvordan EF arbejdede med
menneskerettigheder. Lærte at arbejde
i et internationalt miljø

Koordinator for flygtningearbejde på
tværs af flere organisationer.

Medlem af Flygtningenævnet, udpeget af Dansk Flygtningehjælp
Facilitator og Coach hos Save the Children International
Frivillig mentor hos Djøf
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UDDANNELSE
1982 – 1988
Københavns Universitet
EFTERUDDANNELSE
Marts/April 2013
September 2011
Februar 2011
Marts 2010
Nov./dec. 2009
2007 - 2010
2002
1998 + 1999
1989 – 1998
SPROG
Dansk
Engelsk
Fransk
Tysk
Færdigheder og kurser

Juridisk embedseksamen (kursusfag i menneskerettigheder, kriminologi og kriminalpolitik)
Certificeret Mediator Master Practitioner – konfliktmægling, - håndtering og - design
Save the Children Leadership Development Programme
Kursus i forandringsledelse (PROSCI)
Værdiskabende facilitering og mødeledelse
Mediation Practitioner (konfliktmæglingskursus)
Løbende skræddersyet lederprogram igennem ChangeCom
Grundlæggende kursus i ledelse
Internationale kurser i advocacy
Kurser i flygtningeret og menneskerettigheder
NIVEAU (1-5, hvor 1 er mindre godt og 5 er flydende)
MUNDTLIGT
SKRIFTLIGT
5
5
5
5
3
1
2
1

Sikkerhedskursus November 2010
E-mail (lotus Notes og Outlook Express), Internet og Word
Kurser i tekstbehandling (WordPerfect og Word til Windows, Excel)
SUPPLERENDE KOMPETENCER
Løbende
Coach + mentor
Oplægsholder
Ordstyrer og mødeleder/facilitator, også internationalt
Mediator/konfliktmægler
1995 Medlem af Amnestys Policyudvalg
1990 - 2003
Teamleder for frivillige
1990 - 1998
Amnestys repræsentant i Dansk Flygtningehjælp
1997
Amnestys nordiske repræsentant ved UNHCRS Executiv Komité møde
1992 – 1994
Tillidsrepræsentant og medlem af samarbejdsudvalget
1990
Medarrangør på alternativ CSCE konference i København
1989 – 1990
Frivilligt arbejde på Center for Menneskerettigheder og Amnesty International
PERSONLIGE KOMPETENCER
Ansvarsfuld
Skaber energi og godt humør
Strategisk tænkende
Inspirerer og motiverer
Navigerer sikkert politisk
Involverende formidler
Løsningsorienteret
God mødeleder
Netværker + Brobygger
God coach og sparringspartner
Kreativ
Nysgerrig og udforskende
PRIVAT nyder jeg at synge i kor, læse bøger, høre musik og være sammen med familie og venner. Jeg går gerne ud til
koncerter, på museer og i biografen. I det hele taget er jeg en meget socialt aktiv person, der dog efterhånden også kan
se det saliggørende ved at sidde stille med en god bog eller gå en lang tur helt alene. Jeg er en nysgerrig og humoristisk
anlagt person, der meget gerne møder nye mennesker og kulturer. Jeg elsker at rejse; både i Danmark og internationalt.
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