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GMP-Uddannelse
I ugerne 13-21 tager jeg en omfattende GMP-uddannelse afholdt af Pharmakon i Hillerød 
for ledige naturvidenskabelige kandidater. Derfor søger jeg nu en praktikplads, hvor jeg 
kan komme til at stifte bekendsskab med det GMP-relaterede arbejde.

Praktikken (gratis arbejde) vil forløbe over 4 uger og vil finde sted i ugerne 17-20 (25. April- 
20. maj), hvorefter der vil være en eksamensperiode og kursets afslutning i uge 21.

Uddannelsen indeholder blandt andet gennemgang af:

• Lovgrundlaget for fremstilling af lægemiddler herunder EudraLex vol .4 part I, II og III.
• Kvalitetsstyring, kvalitetssikring og kvalitetskontrol
• Dokumentation i forbindelse med ændrings- og afvigelseshåndtering, CAPA og god 

dokumentationspraksis
• Udarbejdelse og review af SOP’er
• Krav til steril lægemiddelproduktion
• Håndtering af data til PQR 
• GMP relaterede dokumenter som Site Master File, risikostyring og kvalitetssystemer
• Lovgrundlaget for god distributionspraksis (GDP)
• mm.

Jeg vil altså kunne biddrage med at gennemgå og reviewe SOP’er, indsamle data til PQR, 
få et overblik over åbne aktioner (CAPA) mv.

For yderligere information om uddannelsen se vedhæftede dokumentation fra 
Pharmakon.
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Selvstændig
Foredragsholder - “Emotion Creates Motion” om hvordan hjernen 
tager vores beslutninger uden om vores bevidsthed.

• Formidling af viden om hjernen på en måde som alle kan forstå 
uanset udgangspunkt eller forforståelse

Projektassistent - Helene Elsass Center
Som projektassistent har jeg været en del af flere opgaver på HEC. 
Det har derfor krævet overblik at holde styr på arbejdsopgaverne og 
samtidig en målrettethed for at få projekterne færdiggjort.

• Projektleder af forskningsprojektet  ”Neuroecco”
• Forskningsassistent på flere andre forskningsprojekter
• Tværfagligt samarbejde

Projektmedarbejder - Mitii Development
Grafisk design af indhold til Mitii (online lærings og træningssystem)

• Kompetencer inden for alle Adobes programmer (Photoshop, 
Illustrator, InDesign

Freelance lydteknikker - DR, DK4, TV3
Som lydtekniker har jeg løst komplicerede opgaver med stramme 
deadlines. På lydproduktioner har man mange bolde i luften på én 
gang. Der er mange mikrofoner og kilometervis af ledning der skal 
holdes styr på, når man laver TV.

2014 - 2016

2010 - 2014
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2006 - 2010
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Uddannelse

Cand. Scient. Humanfysiologi
Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet

• Projektstyring
• Speciale om læring og indlæring
• Human kemi
• Præsentation af data og projekter
• Statistik og forsøgsdesign
• Udvikling og opsætning af forsøgsudstyr til humane studier

BSc. Idræt
Institut for Idræt ved Københavns Universitet

• Undervisningskompetence især inden for idrætslige discipliner 
som; gymnastik, fodbold, håndbold, svømning, dans, volleyball 
mv.

• Kommunikation mellem underviser og studerende
• Tilrettelæggelse af undervisning, så kompetencemål opnåes
• Vejledning til studerende af deres studieretning
• Eksamination af studerende i forbindelse med projekt

HF - VUC Nordsjælland
Fuld HF uddannelse som adgang til Københavns Universitet

Bl.a. med karakterende:
12 Dansk  12 Samfundsfag  12 Biologi 
10 Engelsk  10 Matematik   10 Historie

Lydteknikkeruddannelse
Københavns Produktionsskole

• Projektledelse
• Projektplanlægning

2011 - 2014

2008 - 2011

2006 - 2008

2005 - 2007
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IT og teknik
Superbruger: MS Office
Superbruger: Windows 8.1 og 10
Superbruger: Mac OS X
Expertbruger: Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. 
Relevant i forbindelse med præsentationer af data såvel som projekter.

Bruger: SPSS-statistik

Jeg har en god forståelse af teknik og er hurtig til at sætte mig ind i ny software eller 
maskineri - og er ikke bange for at prøve selv.

Sprog
Dansk: Modersmål
Engelsk: Flydende i skrift og tale
Svensk og Norsk: Begår mig fint
Tysk: Kendskab

Privat og fritid
Jeg er gift med Vibeke og sammen har vi børnene Alberte My (3 ½ år) og Felix (1 år).

Min fritid bruger jeg på at lege med elektronik. Alt fra kamera til computere. Jeg har 
arbejdet en del år som freelance fotograf, hvor jeg har løst forskellige opgaver som 
produktfotografering for Interflora og videoproduktion for Høje-Taastrup Kommune.

Jeg nyder at spille musik både for mig selv, men også for mine børn. Jeg har spillet alt fra 
obo til saxofon og fra guitar til trommer. 

Når tiden tillader det forsøger jeg at være fysisk aktiv. Her er det især squash, der kan gøre 
mit humør særdeles godt.


