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Resumé    
 
Engageret og proaktiv marketingprofil som bruger den nyeste viden indenfor digital marketing for at skabe resultater. Jeg ser 
det digitale univers som en helhed og derfor er min fremgangsmåde multidimensional. Udover SEO, jeg beskæftiger mig også 
med SEM, re-marketing, e-mail marketing, skriftlig kommunikation, YouTube og SoMe optimering. Jeg elsker at arbejde inden 
for feltet og finder opgaverne meget belønnende. I det hele taget kan jeg godt lide at løse komplekse opgaver og at skabe 
struktur. Endvidere er jeg teamplayer og i stand til at overveje og analysere forskellige meninger. 
 

Kompetencer  
 

• SEO, SEM, CMS 

• Projekt- og eventkoordinering  

 

• SalesForce CRM og E-mail moduler 

• Cand.merc. int – Sprog og erhverv  

Arbejdserfaring  
03. 2016 – SEOBay - SEO Specialist – Freelance 
 
I mit SEO og digital marketings arbejde bruger jeg forskellige redskaber og inkluderer følgende:  

 

• Optimering af Wordpress platforme ved brug af Yoast og All in one SEO  

• ScreamingFrog – SEO-revision  

• Accuranker 

• Übersuggest 

• Url optimering  

• Meta tags, beskrivelser, Title og H tags 

• Internlinking for at skabe struktur- silo 

• Google Search Console, Google Analytics, Google my Business – Lokal SEO 

• robots.txt opsætning   

• Google Trends and keyword research   

• Linkbuilding  

• SoMe – PPC-kampagner  

• Opsætning og vedligeholdelse af Google Ads   

• Mailkampagner ved brug af MailChimp og iContact 

• Opsætning og vedligeholdelse af Pinterest og Linkedin 
 
Nogle af mine projekter:  albanskkonsulat.dk - ny webside og SEO  
                                               stratega.dk – fra 0 til 2,0 i gns. pos. (organisk)  
                                               dansensor.com – grafisk arbejde (print og web)                                               
                                               clockedin.dk – fordoblet organisk besøg med 50 %. 2,0 i gns. pos.  
                                               airbornemidarmapping.com – SEM synlighed fra 0 til 1.5 i gns. pos.  
                                               marcelloreal.com – SEO og YouTube optimering                                                 
 
10. 2015 - Dansk Flygtningehjælp - Freelance Tolk 
 
10. 2015 – 01.2016 - Copenhagen Business School - AC-medarbejder (vikar)     
 

• Webanalyse (UX) af cbs.dk og e-campus.dk ift. valgfag 

• Kommunikationsanalyser (e-mail) ift. valgfag, enkeltfag (tompladsordning), suppleringsfag 

• Komparativ analyse af udbudte og oprettede valgfag 2012-2015 
 
Resultater: Skabte analyser for fremtidig brug i Studieadministrationen 
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02.2015 – 07.2015 LEO Pharma - Communications Associate (projektansættelse)  
 

• Implementering og koordinering af digitale CVI- og brandingretningslinjer for produkt- og sundhedsrelaterede 
websteder og sociale medier 

• Planlægning og eksekvering af konferencer ved brug af MS Lync 

• Implementering af ensartet typografi og visuelt indhold, samt digital clean up og governance 
 

Resultater: Sikrede at der overensstemmelse mellem branding og digitalt indhold 

 
07.2012 – 11.2014 CapaSystems A/S - Campaign and Web coordinator    
 

• AdWords, SEO og GA, social media management 

• SalesForce CRM Management, web-to-lead automation, osv. (administrator niveau) 

• CMS og Livechat implementering, opdatering, vedligeholdelse og projektkoordinering 

• E-mail kampagne lancering og tracking, management af in-house events og messer 

• Budgetstyring af online marketingsaktiviteter og telemarketing 
 

Resultater: Sikrede up-to-date online markedsføring og kommunikation  
 
08.2010 – 08.2011 Diabetesforeningen - Marketing Assistant                                                  
 

• Analyser af markedsførings- og kommunikationsmaterialer 

• Konkurrentanalyse, social media markedsføring (PPC) 

• Website layout og indholdsanalyser 
 

Resultater: Skabte analyser for fremtidig online kommunikation og markedsføring   
 
08.2008 – 08.2009 Copenhagen Business School – Web Editor  
 

• Ansvar for vedligeholdelse og opdatering af BDS Network websiden 

• Korrektur og layoutredigering af videnskabelige artikler 

• Kurser, konferenceplanlægning og eksekvering 
 

Resultater: Sikrede en velfungerende webside med akademisk indhold 

  

Uddannelse  
 

MSc i Business, Language and Culture (Cand. Merc.int)                                  2006 – 2009 
BSc i International Business Administration (Asian Studies Programme)   2002 – 2005 
 

IT kundskaber 
 

• CMS – Wordpress, Webflow, Secoya, Sitecore 

• SEO, GSC og Analytics   

• E-mail – iContact (SF CRM) og MailChimp 

• SalesForce CRM 

• AdWords og re-marketing 

• Adobe PhotoShop og InDesign CS6  

• DaVinci Resolve Video editor 
 

Sprogkundskaber  
 

• Dansk – flydende 

• Engelsk – flydende 

• Japansk – højere mellemniveau 
 

• Albansk - flydende 

• Serbokroatisk - avanceret niveau 

• Kendskab til andre sprog 

Andet data og fritidsinteresser  
 

• Gift  

• To børn 

• Dansk statsborgskab 

• Kørekort B 
 

• Meditation  

• Musik og video sync 

• YouTube (kanal BBZM) 

• Sci-fi film  


