
BIRGIT JUEL MARTINSEN
Opalvej 8, 8700 Horsens
Mobil: 26 13 72 60
E-mail: birgitjm@gmail.com
LinkedIn: https://dk.linkedin.com/in/birgitjuelmartinsen/da 

 
 KOMMUNIKATØR MED ERFARING I AT FORMIDLE FAGLIGT SVÆRE EMNER
Kald mig gerne en specialiseret generalist. Drevet af videbegær og engagement har jeg søgt hen, hvor lyst og muligheder viste sig og 
kastet mig over så forskellige områder som litteratur, kultur, it og uddannelse. 

Altid har det været med ærlighed og ordentlighed som pejlemærker. Jeg fuldfører, hvad jeg starter med dedikation og stålsat vilje. 
Derfor er jeg en grundig og engageret projektleder, der sikrer faglighed og velfungerende samarbejde.

Som person er jeg formet af ønsket om at deltage i det samfund, jeg er en del af. Frivilligt arbejde er en naturlig del af mit liv, og de 
organisatoriske erfaringer tager jeg med mig på arbejde. Jeg er åben og anerkendende og holder meget af det gode samarbejde 
med kolleger, hvor man styrker hinanden.

Efter en periode med mange arbejdsmæssige omstillinger har jeg brugt tid på at dyrke min passion for at skrive. Jeg har et stort 
ønske om at komme tilbage til et spændende job og er 100 % klar til at glide ind i en hverdag med mange opgaver og deadlines.

Kommunikationskonsulent, Styrelsen for It og Læring, 
Undervisningsministeriet, Aarhus/København
Mange og varierede opgaver indenfor kommunikation 
og markedsføring af it til uddannelsessektoren, bl.a. 
it-undervisningsmidler, it-kurser og -konferencer, 
it-sikkerhed og it-systemer. 
Projektleder for det faglige program på konferencen 
Uddannelsesforum fra 2002-09 samt diverse kom-
munikationsprojekter.
Stillinger og opgaver i mine 15 år i  Styrelsen for It & 
Læring:
2013-14  Departementet (UVM)
2012        Deltid: Marketing Officer, GÉANT - Udlånt  
              til EU-projekt om it-netværk til forskning
2010-12  Deltid: Virksomhedsejer/forfatter, Virke-  
       stedet Kommunikationsydelser til mindre  
       virksomheder. Udgav ”Tro, håb og kærlig- 
          hed – en historie om kræft”, Unitas, 2011
2009-10  Orlov: AC-medarbejder, VIA UC
              Administrative opgaver og kommunikation
2006-07  Barselsorlov
2004-08  Bijob: Freelancejournalist - Artikler til  
          Horsens Folkeblad og magasinet Vores Børn
2004-05  Orlov: Jordomrejse med familien 4 mdr.

CV

 UDDANNELSE
2018 Projektstyring i praksis, Erhvervsakademi Aarhus 
 Certificeret i PRINCE2 (projektledelse)

2015-16 HD 2. del, Marketing Management, Enkeltfag, 
 Aarhus Universitet: Marketing til forbrugermarked- 
 er; Marketing B2B; Strategisk Markedsplanlæg- 
 ning; Markedskommunikation; Innovationsledelse  
 og produktpolitiik

2006 Journalistik for Kommunikationsfolk, Åben Uddan- 
 nelse fra Danmarks Journalisthøjskole

1999 Projektledelse, Erhvervsdiplomuddannelsen

1997 Cand. mag. i litteraturvidenskab med supplerings-
 uddannelse i ”Kulturarbejde & Formidling” fra 
 Odense Universitet

1988 Matematisk-naturfaglig student fra Det Sønderjy- 
 ske Studenterkursus, Toftlund

 ERHVERVSERFARING
2017 - Blogger, forfatter, birgitjuelmartinsen.dk, Horsens
 Skriver på min anden bog og på min blog.

2014-17 Kommunikations-  og marketingansvarlig, itslearning   
 Aarhus/Kbh
 Formidling af læringsplatformen itslearning samt  
 SkoleIntra med alle mulige kommunikationsværtøjer. 
 Projektleder på konferencen SkoleIntra-træf

1999-2014  

1999 Informationskoordinator, reklamebureauet Kompag-  
 niet Marketing & Kommunikation A/S, Horsens 

1997-98 Underviser i dansk på VUC, Horsens og Tørring-  
 Uldum

BIRGITJUELMARTINSEN.DK
Se eksempler på mine tekster på min hjemmeside og blog.

https://dk.linkedin.com/in/birgitjuelmartinsen/da
https://www.via.dk/
https://birgitjuelmartinsen.dk/
http://www.itslearning.dk/
https://sit.skoleintra.dk/
https://birgitjuelmartinsen.dk


 

 KURSER
2018 InDesign ved Jensens Kurser

2017 SEO ved Teknologisk Institut  

2013 Nyhedsbrevet – din vigtigste kommunikations-  
 kanal v/ Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

2011-13 Kurser ved KForum: Bliv en bedre rådgiver og  
 Involvering med Facebook

2001-09 Kurser ved Dansk Kommunikationsforening: 
 Sociale medier, Blogging, Podcasting, Historie-  
 fortælling og Personlig kommunikation

2004 Projektledelse ved DIEU/Niveau

1999 IKT-koordinator ved Kursuscentret, Vejle Han-  
 delsskole og Jensens Bureau, Århus
 Et uddannelsesforløb af otte måneders varighed  
 med fokus på it-værktøjer til løsning af formid-  
 lingsopgaver.

 IT
Superbruger – både privat og professionelt. 
Erfaring med: 
Micrsoft Officepakken samt SharePoint
CMS-systemerne SiteCore, Wordpress, TeamSite, Joomla, 
Blogger og Light CMS
Marketingsystemet Marketo 
Google Analytics
Layoutprogrammet Adobe InDesign.

Bruger en række sociale netværk aktivt - professionelt: 
LinkedIn, Facebook og Twitter - og privat: Instagram, Goo-
gle+, Pinterest, Tripadvisor, Flickr og K-Forum. 

 

 FRITID
Jeg har en aktiv livsstil og en dejlig familie at dele den 
med. Vi har rejst meget, men købte i 2016 sommerhus 
på Endelave, og siden går meget af fritiden der. Yoga og 
Retromix i mit lokale fitnesscenter står på programmet flere 
gange om ugen, og jeg trækker ofte i vandrestøvlerne. 
Jeg har altid været aktiv i frivilligt arbejde. Blandt mine 
poster er:

2018- Mentor (for EU-borger) i foreningen Nydansker  

2018- Vandreleder i forbindelse med Aktiv Ø på  
 Endelave

2014- Medlem af skolebestyrelsen, Højvangskolen,   
 Horsens

2008-12 Formand, Det Danske Spejderkorps, Dagnæs-  
 Tyrsted gruppe, Horsens

2007-10 Koordinator, Red Barnets Landsindsamling i   
 Horsens

2003-08 Bestyrelsesmedlem, Det Danske Spejderkorps,  
 Dagnæs-Tyrsted gruppe, Horsens

1998-04 Bestyrelsesmedlem og pr-ansvarlig/redaktør, 
 Det Radikale Venstre, Horsenskredsen

1998-01 Medlem af Beredskabskommisionen, Horsens 
 Kommune

1996-98 Formand for forældrebestyrelsen i Børnegård-  
 ens Vuggestue, Horsens

1992-94  Ansvarshavende redaktør ved Studenterrådets  
 blad, Gyden, Odense Universitet (lønnet)

  SPROG
Dansk modersmål 
Engelsk på højt niveau (arbejdssprog i flere sammenhænge)
Tysk på samtaleniveau 
Fransk på turistniveau 
Fortrolig med de skandinaviske sprog

 PERSONLIGE    
 OPLYSNINGER
Jeg er født 21. april 1969 i Vejle. Jeg er gift med min 
undomskæreste Jacob, der er lærer. Sammen har vi tre 
sønner på 23, 22 og 12 år. Det er kun rosinen i pølseen-
den, der stadig bor hjemme. Til gengæld har vi høns, fisk 
og en kat.

https://www.linkedin.com/in/birgitjuelmartinsen
https://www.facebook.com/forfatterbirgitjuelmartinsen/
https://twitter.com/Birgitjuelm
https://www.instagram.com/birgitjuelm/
https://plus.google.com/+BirgitJuelMartinsen
https://plus.google.com/+BirgitJuelMartinsen
https://dk.pinterest.com/birgitjm/
https://www.tripadvisor.dk/members/Martinsen8700
https://www.flickr.com/photos/martinsen-jordenrundt
http://www.kommunikationsforum.dk/Birgit-Juel-Martinsen
https://birgitjuelmartinsen.dk/tag-med-paa-kaninoen/


       KERNEKOMPETENCER

KOMMUNIKATION

Skriver alle typer tekst med en flydende og fejlfri pen            
(primært dansk, men også engelsk)

Erfaring med annoncer, foldere, vejledninger, nyheds-
breve, webtekster, fag- og skønlitteratur

Web: Struktur, HTML, CMS-systemer, integration med 
nyhedsbreve

Strategisk kommunikation og planlægning

SoMe: Målgrupper, analyse og annoncering

Journalistik: reportager, interviews, features, nyheder

Habil fotograf

Producent og interviewer på videoer 

PERSONLIGE KOMPETENCER

Løsningsorienteret: Lyttende, fleksibel, anerkendende, 
kompromissøgende

Vedholdende: Engageret, overvinder forhindringer  
gennem dialog

Samarbejdsorienteret: Respekterer andre for deres  
handlinger frem for deres ord

 REFERENCER
Uddrag fra anbefalinger på min LinkedIn-profil

“Birgit er meget faglig og går altid efter bolden. Det betyder 
også, at hun altid er klar til at finde løsninger. Her er hendes 
gode forståelse for processer og mennesker et klart aktiv. ” 
Maria Luisa Højbjerg, kontorchef, Undervisningsministeri-
et (nu kommunikationschef i Ældresagen)

“Birgit sætter sig hurtigt ind i nye opgaver og kvaliteten af 
det der kommer fra Birgit er altid i top uanset om det er 
foldere, nyhedsbreve, hjemmesider eller planlægningen af 
SkoleIntra-træf for 800 mennesker.” 
Ole Gram Clausen, KAM, itslearning (nu projektleder, 
Rudersdal Kommune)

“Birgit har formået at sætte sig ind i sagerne på VIAUC på 
meget kort tid. Hun er meget grundig, og har behandlet 
både småsager og større projekter på en professional 
måde.“
Konstantin Lassitiotakis, Executive Director, VIA University 
College

“Birgit er en yderst kompetent og faglig dygtig formidler, som 
ikke står i vejen for at sætte spørgsmål undervejs i proces-
sen for at nå frem til et endnu bedre resultat. “
Charlotte A. Linderoth, chefkonsulent, Styrelsen for It & 
Læring

“Jeg har samarbejdet med Birgit i flere år i forbindelse med 
den nationale it-konference og -udstilling til skoleverdenen 
“Uddannelsesforum” og har altid været fuldstændig tryg ved 
at Birgit havde ansvaret for planlægning og gennemførelse 
af konferencens faglige program. Birgit er nemlig kvalitets-
bevidst, idérig og vedholdende - og leverer altid det aftalte 
til tiden.”
Tina Brandt Jespersen, projektleder, Styrelsen for It & 
Læring (nu billedkunstner)

Læs mere på LinkedIn:  
https://dk.linkedin.com/in/birgitjuelmartinsen/da  
Jeg oplyser gerne kontaktoplysninger til referencer.

MARKEDSFØRING

Marketingplaner og strategi

Content marketing

E-mail-marketing

PROJEKTLEDELSE

Projektleder på store faglige konferencer som Uddan-
nelsesforum og SkoleIntra-træf        

Planlægning, eksekvering og samarbejde

Mødeledelse

Administration

“ Intet smitter mere 
end begejstring.

“
Birgit Juel Martinsen

Tlf. 26 13 72 60

https://dk.linkedin.com/in/birgitjuelmartinsen/da 

