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Født 12. oktober 1984
Arbejde

2014–2016

Redaktionschef, Mastiff A/S - København Ø
’Versus’ sæson 1, 2 og 3 (DR1). Leder af redaktionen, manuskriptforfatter,
postproducer på masterklip-processen m.m.

2013–2014

Speaker, Freelance
’Hjælp mit hus skal sælges' sæson 2 (TV3/Strix),
’Succes med substitution' (Det Økologiske Råd/MPJ Video),
’Sunde Unge' -kampagnen og diverse andre film (Feldballe Film & TV).

2013–2014

Tilrettelægger, Blu A/S - Valby
’X Factor’ sæson 6 og 7 (DR1). Tilrettelæggelse og optagelser.

2010–2012

Tilrettelægger, Mastiff A/S - København Ø
’Vild med dans’ sæson 7, 8 og 9 (TV2). Tilrettelæggelse, optagelse og
for-redigering af VTR'er.

2007–2009

Studievært/tilrettelægger, ’Rabatten’ - DR1
På optagelser som vært, manusskrivning, tilrettelæggelse, speak og
forredigerering på ugentligt forbrugermagasin. Ansvarlig for at forredigere hele udsendelsen hver uge (ekskl. indslag).

2006–2007

Journalist, Ugebladet - Hørsholm
Research og artikelskrivning samt ombrydning af avisen og
produktion af tv-indslag til hjemmesiden. Varetog den faste kontakt til
det lokale politi og formidlingen af kriminalstoffet. Samtidig fik jeg megen
ros for mine feature-artikler, ligesom jeg grundet min tv-erfaring var
ankermand på opstarten af web-tv.

2005–2006

Tilrettelægger, Blu A/S - Valby
’Showtime’ (DR1), ’Grib Mikrofonen’ (TV2), ’Scenen er din’ (TV2),
’Bonde søger brud’ (Kanal 4). Tilrettelæggelse, casting og enkelte VJopgaver.

2003

Vikar, Personalebørsen - Hillerød
Lagerarbejde, pakkearbejde, rengøring m.m.

2000

Assistent, ’Børne1’eren’ - DR1
Fortrinsvis kabeludrulning i hælene på fotografen under afviklingen
af hektisk, direkte telefonkonkurrence.

1998–2000

Ungarbejder, BJM Elektronik - Hørsholm
Kontorarbejde, lettere klargørings- og montageopgaver
samt bortskaffelse af affald.

1997–1999

Reporter, ’Børne1’eren’ - DR1
VJ- og reporterarbejde på rullende redaktion.

Kontakt
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Uddannelse

2011

Kommunikation i praksis, Danmarks Journalisthøjskole
Seks ugers kursus i praktisk kommunikation. Teori, virksomhedsbesøg,
skriftlige opgaver og mundtlig fremlæggelse.

2004–2008

Journalistuddannelsen, Danmarks Journalisthøjskole
Karakter for udredende førsteårsprojekt: 12. Udviklede børne-tvkoncept med tilhørende dummy som hovedopgave. Karakter: 10.

2000–2003

Sproglig studentereksamen, Espergærde Gymnasium
Samfundsfag på højniveau, Film og tv som tilvalgsfag.
Karaktergennemsnit: 10,4.

1990–2000

Folkeskole, Niverødgårdskolen
Elevrådsformand, elev-repræsentant i skolebestyrelsen, redaktør på
skoleblad. Karaktergennemsnit: 10,5.

Har udviklet flere apps til smartphones og tablets.

Anden
erfaring

Udgav i juni 2013 e-bogen ”60 tips fra rabatmanden”
med tricks til en nemmere og billigere hverdag.
Har stiftet og drevet diverse hjemmesider siden 1997.
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