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FAGLIG PROFIL

Christian Holten
Hvedevej 3
2720 Vanløse
22 56 75 16
christianholten@hotmail.com
linkedin.com/christianholten
Født 16. juli 1973

Det er her, du skræddersyr indholdet, så det matcher den virksomhed og stilling, du søger. Dermed
er arbejdsgiveren med det samme tryg ved dig som profil. For selvom du f.eks. er projektleder, kan
der være forskel på måden at arbejde på, brugen af dine kompetencer m.m. alt efter, om du er
projektleder i en industrivirksomhed, en virksomhed med fokus på e-handel eller en helt anden type
virksomhed. Her kan du bruge pladsen på ganske kort at vise, at du som profil matcher stillingen og/

SE
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eller den pågældende virksomhedskultur.

ERHVERVSERFARING

2015: Projektleder, Hansen Furniture

• Her kan du liste nogle forskellige arbejdsområder
• evt. særlige ansvarsområder

• eller andre parametre, der kunne have betydning – f.eks. internationalt fokus
• Sørg dog for at punkterne holdes korte – og prioriter, så du ikke pludselig har mange punkter

2011-2015: Projektleder, Coop Danmark
•
•

2008-2011: Projektkoordinator, Magasin
•

EK

•

2006-2008: Teamleder, Nielsen Company
•
•

2001-2006: Projektleder, TV2 Lorry
•
•

1997-2001: Teamleder, Jensens Mediehus
•

L

•

1995-1997: Skribent, Jensens Mediehus
•
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•

1993-1995: Studentermedhjælper, Kirstens Catering & Event
•
•
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UDDANNELSE
2015-2017: Master i projektledelse, CBS
Fagligt fokus:

2008-2010: Bachelor i Dansk, København Universitet
Fagligt fokus:

2002-2004: Marketing & kommunikation, Akademiet for markedskommunikation
Fagligt fokus:

KURSER OG EFTERUDDANNELSE

EK

2011: Strategisk ledelse, Kommunikatonshuset

2010: Online markedsføring, Online Eksperterne

2006: Networking, AJ Kurser

FRIVILLIGT ARBEJDE

2015: Mentor, De Frivillige Mentorer

Microsoft Office Pro
•

Superbruger

Adobe Indesign
•

Superbruger

MailChimp
•

Medium niveau

Sociale medier
Medium niveau

SPROG
Dansk
•

Modersmål, professionel skrift og tale

Engelsk
•
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•
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IT-KOMPETENCER

L

2008-2010: Besøgsven, Munkebo Plejecenter

Professionel skrift og tale

Svensk

Samtaleniveau

PRIVATLIV

EK

Dette område kan let undværes. Men hvis du vælger at vise lidt om dig selv her, vil det typisk være
områder, du mener siger meget om dig – ægteskab, børn, aktive fritidsinteresser eller lign.

REFERENCER

Haves og kan indhentes efter aftale.

