
CURRICULUM VITAE 

PERSONLIGE OPLYSNINGER      

 
Ninna Cecilie Jensen 
Maltvej 31 – 1. 
6600 Vejen 
Denmark 
Mobil: +45 28 45 49 18 
E-mail: Nivaliss@gmail.com 
Website: www.Nivaliss.dk  
LinkedIn: https://dk.linkedin.com/in/ninna-cecilie-jensen-969741a3 

PROFIL: 

Jeg har en bachelor i international virksomhedskommunikation, engelsk, IT og webkommunikation og en 

uddannelse som salgsassistent med speciale i tekstil.  

I min fritid arbejder jeg med webadministrering og udvikling af marketingsmateriale for diverse lokale 

foreninger. Mit kendskab til Adobe Photoshop og andre programmer gør mig i stand til at udfolde mig 

kreativt.  

FAKTA OM MIG: 

 Født: 31. oktober 1982 
 Civilstand: Ugift 
 Børn: 1 søn på 8 år 
 Kørekort: B 
 Straffeattest: ren 
 Helbred: sundt 
 Ikke-ryger 

PERSONLIGE EGENSKABER: 

 Smilende og udadvendt. 
 Serviceminded. 
 Struktureret og ordensmenneske. 
 God at til tage initiativ. 
 Selvstændig. 
 Ansvarsfuld og loyal. 
 Kreativ og idé rig. 

ERHVERVSERFARING 

Apr. 2015 – Nuværende  Webadministrator       Skodborg Lokalråd 
 Postere nyheds opslag 
 Designe layout 
 Vedligeholde informationer, opdateringer og events. 

Aug. 2016 – Nuværende  Marketingassistent/Projektmedarbejder               LASS 
 Udvikle marketingsmateriale 
 Planlægge medier 
 Tekst forfatte 

Apr. 2013 – Jul 2013  Pædagoghjælper                         Vestervang Børnehave 
 Passe børn 
 Planlægge aktiviteter 
 Deltage i udflugter 

Feb. 2007 – Jun. 2011  Produktionsmedarbejder                                                           Norfolier /Lindplast 
 Betjene Svejseri maskiner 
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 Kvalitetskontrol 
 Pakke 

Sep. 2004 – Juni 2006  Salgsassistent                           Cowboyland/Location  
 Ekspedere kunder / Salg 
 Indkøb 
 Designe vinduer 

UDDANNELSE 

2013 - 2016  Bachelor i International Virksomheds-  Syddansk Universitet, Kolding 
kommunikation, engelsk, 
IT og webkommunikation. 

2006   Salgsassistent    Cowboyland, Jeans Store/Location 
2004   HHX    Vejen Handelsskole  
2000   Jord til bord, grundforløb   Esbjerg Tekniske Skole 
 

KURSER 

2013   Tysk B     Tietgen Skolen 
2012   Forflytning af ældre/svage personer   Kærdalen 
2012   Give ordineret medicin til ældre / svage personer  Kærdalen 
2011   Kemi C     Kolding HF & VUC 

IT KOMPETENCE 
 

 Jeg er rigtigt godt bekendt med hele Office pakken. Word, Excel, PowerPoint, Outlook mm. 
 Jeg har ofte om installeret min private computer og er særdeles rutineret i Windows og brug af 

internettet. 
 Desuden har jeg rigtigt godt kendskab til at skrive koder til webdesigns i HTML5, CSS3, LESS 

PRECOMPILER, PHP, JAVASCRIPT og JQUERY. 

 Jeg kan med lethed håndtere Content Management Systemer som fx Wordpress og arbejder med 
det til dagligt ved lokale foreninger.  

 Som webdesigner er det mig yderst vigtigt at holde fokus på SEO – Search Engine Optimization da 
en stærk webside kun bliver stærk hvis den bliver fundet.  

 Af kreative programmer som jeg er bruger af, kan nævnes Adobe Photoshop, Image Ready, Grimp 
Paint, Inkscape og jeg kan hurtigt skabe professionelle resultater.  

 

 

SPROGLIG FÆRDIGHED 

 
Dansk A  Jeg kan udtrykke mig klart og tydeligt, samt formulere mig konstruktivt på skrift. 
Engelsk A  Jeg behersker til fulde det engelske sprog, både skriftligt og mundtligt, da jeg er opvokset 

med en forælder fra England samt bruger det dagligt i min fritid. 
Tysk B  Jeg kan formulere godt mundtligt og kan udtrykke mig forståeligt skriftligt. 
Norsk Jeg kan formulere mig og forstå norsk (uden dialekt). 


