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PROFIL
Jeg hedder Gitte jeg er 33 år og jeg leder

OM MIG

efter en ny udfordring. Jeg er for nyligt

Har stiftet organisationer med

kommet tilbage til Danmark efter 6 år i

hundredevis af medlemmer i adskillige

udlandet. Jeg har boet i forskellige lande

lande

og kulture. Det har jeg lært rigtig meget

Har organiseret events med tusindevis

af. Derudover klatrer jeg i bjerge i min

af inviterede

fritid, dyrker yoga hver morgen og er

Lavet reelle forbedringer for

vegetar og kaffe elsker. Jeg har besteget

mindrebemidlede i Californien

bjerge, ziplinet over en regnskov i Mexico,
vandret i ørknen i Nevada og surfet på

ERF A RING

Middelhavet.

MARKETING, OUTREACH |
2014 - 2016
Be The Change Yoga & Wellness
FOUNDER |
2011 - 2016
Danish Girlclub Silicon Valley, Barcelona

UDD A NNELSE

PROJECT MANAGER |
Natur-Energi

COM TECH PRO | Medieskolen Lyngby 2002

2009 - 2011

Se resten på de næste sider

MEDIE VIDENSKAB | FUU 2004

HF ENKENTFAG | VUC 2001

ERFARING
M A RKETING , OUTRE A CH |

2014 - 2016

Hos Be The Change var jeg så heldig, at få lov, at hjælpe andre. Jeg lavet små og store
projekter med fokus på, at hjælpe i lokalsamfundet. Mine fokusområder var miljø, hjemløse,
sund bæredygtig kost og livsstil, motion for krop og sind. Dette har jeg arbejdet med ved, at
afholde fundraisere, søge legater, event planning, projektering, koordinering. Derudover har jeg
selv lavet marketing materiale, som plakater, videoer, socialmedia content mm. og har fået dem
eksekveret med stor success. Jeg har været ansvarlig for mine projekter fra start til slut.

FOUNDER |

2011 - 2016

Jeg er networker og iværksætter. Når jeg ser et behov, som ikke dækkes, sætter jeg selv noget
igang. I Californien dannede jeg en forening for udenlands-danskere, hvor jeg organiserede
events og andre sociale arrangementer for at styrke båndet blandt udenlandsdanskere i Silicon
Valley. Foreningen fortsætter med mig på sidelinien.

I Barcelona gentog jeg successen fra
Californien. Jeg dannede en forening for
udenlands-danskere og organiserede events
og andre tiltag til forbedring af
sammenholdet blandt udenlandsdanskere i
Barcelona. Foreningen kører også stadig
videre med mig på sidelinien.

PROJECT M A N A GER |

2009 - 2011

Hos Natur-Energi fik jeg for alvor øjenene op for miljøet. Vi var et lille team, der startede det
op som frontløber for et bedre klima. Vores bidrag var, at komme med en aktiv holdning til
klimaet, i form af debat og aktiviteter. Hos Natur-Energi medvirkede jeg i arbejdsprocesser
med bla IT-afdelingen og kunderservice, hvor jeg stod for bl.a. kravspecifikationer, prioritering
og koordinering.

KEY CLIENT M A N A GER |

2007 - 2009

Management Events laver invitation-only arrangementer forbeholdt for beslutningstagere, som
ønsker at udvide deres netværk. Mine arbejdsopgaver hos Management Events var, at være i
dialog/netværke med beslutningstagere fra toppen af dansk erhvervsliv. Målet var, at få deres
syn på aktuelle udfordringer og tendenser inden for deres branche. Baseret på mine interviews
og research, blev der efterfølende designet et relevant event for pågældende branche fx
GreenTech eller Human Resources.

PROJEKTLEDER |

2005 - 2007

Hos Dialogue One arbejdede jeg som projektleder på mange forskellige marketing projekter,
beskæftigede jeg mig med online marketing/markeds-undersøgelser, direct marketing,
markeds kommunikations services, b2b og telemarketing. Alt efter kundernes behov lavede vi
en skræddersyet løsning, som passede til deres behov.

A

VID A SSIST A NT |

2002 - 2004

Duckling er et Post Production hus. Da
jeg arbejede der lavede vi
hovedsageligt reklamefilm og
musikvideoer for udvalgte danske
kunstnere.

