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Aug. 2013 – juli 2014

Sep. 2012 – maj 2013

Adjunkt, årsvikar | Niels Brock HHX, Julius Thomsens Plads 
• Udvikling: Udvikle og planlægge undervisningsforløb i dansk og engelsk (A-niveau). 
• Præsentation: Undervise 20 lektioner ugentligt 
• Kreativ formidling: Anvende forskellige undervisningsformer, bl.a. Cooperative 

Learning (samarbejdsstrukturer) og rollespil

Danish Tutor, deltid | University of Edinburgh, Department of Scandinavian Studies 
• Udvikling: Udvikle kursusforløb og eksamensmateriale til Introductory og 

Intermediate Danish (CEFR-niveau A1 og A2) 
• Præsentation: Undervise studerende i dansk sprog og kultur 
• Kreativ formidling: Anvende forskellige undervisningsformer, bl.a. Cooperative 

Learning og at bruge kroppen i undervisningen

Jan. 2015 – okt. 2015 Kommunikationsmedarbejder, projektansættelse | Væksthus for Ledelse 
• Projektstyring: Styre tilblivelsen af en antologi fra ide til færdig bog m.m. 
• Redaktion: Redigere 40 artikler til antologi inkl. forfatterkontakt og layoutredigering 
• Nyhedsbrev: Skrive og redigere artikler til det ugentlige nyhedsbrev 
• Webredaktion: Lægge artikler m.m. på hjemmesiden (CMS) + lave infografik 
• Sociale medier: Medredaktør af Væksthusets linkedin-profil og Facebook 
• Udvikling: Udvikle nyt messeudstyr i samarbejde med grafiker 

Reference: sekretariatsleder Stine Hinge, shc@lederweb.dk, tlf. 28893782

Anna Mie Skovdal 
Cand.mag. i dansk og kommunikationCV 

Specialist i digital 
kommunikation

Profil 
Jeg er en velskrivende kommunikatør med en stor passion for digital formidling. Min spidskompetence er at skrive 
fængende, let tilgængelige tekster til både trykte og digitale medier. Jeg har arbejdet med kommunikation og 
redaktion gennem mange år, hvor fællesnævneren er kommunikation i øjenhøjde, der har fokus på modtagerens 
behov. Jeg går til mine opgaver med godt humør og trives med en åben feedbackkultur.


Med i erfaringsrygsækken har jeg blandt andet:


✓En veludstyret værktøjskasse med redskaber til digitale medier, bl.a. SEO, SoMe, blogs og nyhedsbreve

✓Fortrolighed med redaktion og projektstyring fra strategi til færdigt produkt

✓Tilpasning af kommunikation til mange forskellige målgrupper fra ledere til gymnasieelever

✓Stærke engelskkundskaber (near-native speaker) og oversættererfaring

Erhvervserfaring

Ambra Allé 18, 2770 Kastrup 
30 22 23 68 / anna_mies@hotmail.com

Seneste kursus Online Marketing 6 uger | Bigum & Co. og KEA | sep-okt 2015 | Karakter: 12

SEO, Nyhedsbreve, Social Media, konverteringsoptimering, Analytics & Adwords

Nov.-dec. 2015 Kommunikationsmedarbejder, projektansættelse | Plougmann Vingtoft 
• Webredaktion: Overføre hjemmesideindhold til nyt Wordpress site (CMS) m.m. 
• Sociale medier: Medredaktør af firmaets linkedin-side, rådgive om taktik 
• Blog + nyhedsbrev: Redigere blogindlæg, udsende nyhedsbrev, lave persona for blog 
• Webtekster - SEO: Skrive SEO-tekster til hjemmesideuniverser m.m. (dansk/engelsk)
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Redaktør og oversætter, freelance/selvstændig | Samfundslitteratur og Fadls forlag 
• Oversættelse: Oversætte 2 større kogebøger + medoversætter på mindre udgivelse 

om organisationsteori (se også under Udgivelser) 
• Sprogredaktion og korrektur: Sprogredigere akademiske tekstbøger, kogebøger mm. 

I alt mere end 50 manuskripter.

Okt. 2008 – dec. 2013

cv 
Specialist 

i digital kommunikation

Anna Mie Skovdal 
Cand.mag. i dansk og kommunikation

Ambra Allé 18 
2770 Kastrup 

Tlf.  30 22 23 68 
anna_mies@hotmail.com

Kommunikationskonsulent, projektansættelse | Fønix - Viden & værksted

• Projektstyring: Styre tilblivelsen af en personalehåndbog fra ide til færdig bog 
• Ledelsessparring: Rådgivning om kommunikations- og ledelsesstrategi m.m. 
• Udvikling: Udvikle kommunikationsstrategi, personalepolitik m.m. 
• Skriftlig kommunikation: Skrive alle tekster til håndbogen

Maj 2010 – apr. 2012

Marketingassistent, barselsvikariat | Kalu A/S

• Udvikling: Udarbejde salgs- og informationsmateriale 
• Journalistik/redaktion: Skrive og redigere artikler og interviews til kundemagasin 
• Online kommunikation: Skrive hovedtekster til firmaets nye hjemmeside 

www.kalu.dk, opdatere nyheder (CMS), skrive nyhedsbreve m.m.

Aug. 2010 – maj 2011

Formidlingsinstruktor, projektansættelse | Institut for Statskundskab, KU

• Udvikling: Tilrettelægge 16-timers workshop i taleskrivning for 20 studerende 
• Præsentation: Afholde workshoppen over 1 uge

Apr. 2009 – okt. 2009

Redaktionsassistent, uddannelsespraktik | Samfundslitteratur

• Redaktion: Udvælge og redigere manuskripter, inkl. forfatterkontakt 
• Skriftlig kommunikation: Skrive pressemeddelelser, bagsidetekster, foldere mm. 
• Webredaktion: Opdatere og omstrukturere hjemmeside (CMS)

Feb. 2008 – maj 2008

Korrekturlæser/oversætter, studentermedhjælper | Ementor Danmark A/S 
• Tilbud: Skriftlig kvalitetssikring af tilbud og prækvalifikationer

2005 – 2008

Faglig tutor, privatlærer for universitetsstuderende2004 -2009

Studentermedhjælper | Fønix - Viden & Værksted og Kalu A/S2001-2005

Uddannelse
Kandidat: Dansk med kommunikation | Københavns Universitet

Fag: Kommunikation med praktik (hos Samfundslitteratur), Formidling, Visuel 
kommunikation i de nye medier, Erasmusophold i Edinburgh. 
Speciale: Lukket pga. ombygning! Udvikling af et interaktivt undervisningsforløb for 
udskolingselever til Nationalmuseets oldtidsudstilling.

2007-2010

Erasmusophold | University of Edinburgh, Dep. of Scandinavian Studies

Fag: Scandinavian Children’s Literature, Swedish Language og Scots and Scottish 
English.

Dissertation: Om legen med sproget i Pippi Langstrømpe

Efteråret 2008

Bachelor i dansk og engelsk | Københavns Universitet 
Tilvalg: Engelsk erhvervssprog | Copenhagen Business School, 2006-2007

2004-2007
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Udgivelser • A.M. Skovdal (red.). Sådan dræber du dine medarbejderes motivation - og 29 andre 
artikler fra Lederweb.dk. Væksthus for ledelse 2015. 
Bestil eller hent bogen gratis her: www.lederweb.dk/bogen


• P. Bocuse. Bocuse – Samlede opskrifter. Fadls forlag 2014.  
(Oversætter, engelsk-dansk).


• R. Christiansen m.fl. Royal Smushi. Fadls forlag 2012.  
(Sprogredaktør på den danske tekst og oversætter, dansk-engelsk).


• M.J. Hatch. Organisationer: En meget kort introduktion. Samfundslitteratur 2012 
(medoversætter, engelsk-dansk).


• Eksempler på artikler på lederweb.dk: 

• Stjæl og del - 7 genveje til innovation

• Undgå mentorrollens største faldgruber (også udgivet i Human Resource-magasinet)

• Hvornår skal du uddelegere en opgave? (infografik, flowchart)

• 8 råd: Få den bedste kandidat til jobbet

• 3 lederfejl der fastholder medarbejdernes dårlige vaner

Sprog 	 Tale Skrive Læse 
Engelsk	 Flydende	 Flydende	 Flydende

Svensk	 Flydende	 Godt	 Flydende

Spansk	 Godt	 Godt	 Godt

• Online Marketing, 6 uger | Bigum & Co. | sep-okt 2015 | Karakter: 12 
SEO, konverteringsoptimering, Social Media, Content Marketing, Analytics & Adwords


• Forlagsvirksomhed, 1 uge | Vallekilde Højskole | 2002

• Kreativ skrivning, 12 uger | Skriveskolen Hemingway | 2003

Kurser

Udlands-
ophold

2011-2013	 2 år i Edinburgh, Skotland, bo og arbejde

2008	 4 mdr. i Skotland, studerende ved University of Edinburgh

2004	 5 måneder i Spanien, sprog- og flamencoskole

2002-2003	 10 måneder i England, Chichester College

Mig i tal Alder: 32

Søskende: 1 hel + 8 tilgiftede

Kæreste: 1

Huskøb: 1

Bede anlagt i haven: 3

År jeg har danset og undervist i Lindy Hop: 7

Suppegryder jeg er faldet i som barn: mindst 1

Sko jeg selv har syet: 2

Farmødre der har mødt Moussolini: 1

Anna Mie Skovdal 
Cand.mag. i dansk og kommunikation
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