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Hjemmeside: mcdanish.dk
Erhvervserfaring
2018/05 – 2018/08 Lundebo, Dianalund,
Virksomhedspraktik på specialcenter for sen-hjerneskadede.
Cafémedhjælper og socialt samvær med beboerne. Plakater om aktiviteter og brochurer til
beboerne om aktiviteter.
2016/05 - 2017/02 Holbergskolen, 4293 Dianalund
Pædagogmedhjælper i løntilskud.
Mest i Juniorklubben hvor jeg lavede mad og hyggede med ungerne. I ferier og andre
lukkeperioder var jeg i SFO som pædagogmedhjælper.
2017/10 – 03/ - 2018/03 Dele-job A/S
Design af logo og skilte, rådgivning angående etablering af ny forretning, indhentning af
tilbud på kassesystemer, computer, printer, internet- og telefonforbindelse. Design af
navneskilte. Forslag til turnusplan til de ansatte.
2013/10 – 2014/06 Harndrup skole, 5463 Harndrup
Pædagogmedhjælper, aktivering
Timerne fordelt mellem SFO og Børnehave. Knivbevis, bålaktiviteter, trafikundervisning,
almindelig leg og hygge.
2013/03 – 2013/08 Plejehjemmet Bertram Knudsens Have, 6000 Kolding.
Digital ”vicevært”, medarrangør af Bingo om onsdagen, ansvarlig for musik til dans om
fredagen. Opslag til arrangementer og menuer til køkkenet.
2008/05 - 2008/10 Povlsbjerg SFO 6500 Vojens.
Pædagogmedhjælper
Diverse aktiviteter, såsom Knivbevis, bålaktiviteter, trafikundervisning og gymnastiksalen.
2007/09 - 2008/05 Øsby Skole Øsby 6100 Haderslev
Pædagogisk/social “booster” på elev i 5. klasse.
Støtte på elev for at øge de lektiemæssige og især de sociale kompetencer. Det
lykkedes ;=)

2004/10 - 2008/05 Hoptrup SFO Hoptrup 6100 Haderslev
Pædagogmedhjælper, timetal varierede fra 15 – 37 efter om der var sygdom.
Alt fra planlægning af opgaver til rengøring i sommerferie. I perioden også 6 mdr’s orlov til
ovenstående opgave.
2003/07 - 2004/08 Mikkelshøj, 6500 Vojens.
Først vicevært og da de ophobede opgaver var klaret var jeg Pædagogmedhjælper / “Far” til
de 8 udviklingshæmmede på den selvejende private institution.
1998/06 - 1999/11 Det Dansk Stålvalseværk, 3300 Frederiksværk
Ståltekniker, Kranfører, analysemand, støber.
1997/11 - 1998/06 “Den Gule Kro”, 3300 Frederiksværk
Bartender. Opfyldning/bestilling af øl og spiritus samt lettere rengøring.
1997/03 - 1997/11 Det Danske Stålvalseværk 3300 Frederiksværk
Ståltekniker. Kranfører, analyser, støbning.
1986/05 - 1987/07 IKAS A/S 2650 Hvidovre
Isolatør. Fortrinsvis på B&W Skibsværft.
1984/08 - 1986/05 B&W Diesel 1401 København K
Kranfører
1978/08 - 1981/02 Det Danske Stålvalseværk 3300 Frederiksværk
Specialarbejder, Kranfører, analysemand, støber. Har været på Stålværket af 3 gange,
sammenlagt 8 år.

Uddannelse.
2018/09 Handikaphjælper kursus DUOS
Undervisning i assistance af handikappede og Brandkursus og Førstehjælpskursus
2010/08 - 2011/07 Hansenberg Kolding
Mediegrafiker Grundforløb
Kursus i Storformat print med karakteren 10, Kursus i Avanceret ombrydning med
karakteren 4
2010/01 - 2010/07 Hansenberg Kolding
Kreativ Medie
Intro til Mediegrafiker

1996/11 – 1997/03 Ariel Trust, Liverpool England
Marketing and Management
1995/05 - 1995/07 AMU-Center Audebo Holbæk
PC brugerkursus del 1 og 2
21985/02 - 1986/01 Teknisk Skole Holbæk
HTX-eksamen i Engelsk med hhv 10 og 11 i skriftlig og mundtlig karakter, 2-årig eksamen
taget på 1 år.
1975/08 - 1977/06 Slotsmarksskolen Holbæk
Realeksamen
Logistik: Truckbevis, Traktorkørekort.
IT kompetencer
Jeg har ingen papirer på det jeg kan men vil selv anslå at jeg er over standard brugerniveau i
Adobe PhotoShop og Adobe InDesign samt velbevandret i Microsoft Office selv om jeg
personligt bruger den gratis OpenOffice som er væsentlig mindre resourcekrævende. Den
er kompatibel med Microsoft. Jeg har dog mest focus på det softwaremæssige og hvad man
KAN med en computer og ikke hvordan man bygger den. Det kan jeg dog også ;=)

Personlig beskrivelse.
Jeg har opholdt mig 3 mdr i Liverpool England sidst i 1997 hvor jeg deltog i et kursus i
Marketing og Management. Jeg har også også boet lidt over tre år i Californien, USA og
har gennem disse og lignende oplevelser erhvervet mig en del erfaring i det svære job
“Livet”.
Jeg har altid haft en svaghed for at lave smykker og sager, dette være sig med indkøbte
materialer eller det der lige er ved hånden indendørs, i kælderen i SFO’en eller i naturen. Jeg
var desuden frivillig i baren på “Piratfesterne” arrangeret af idrætsforeningen på Orø fra 19791985.
Jeg er storforbruger af musik (især Queen, jeg er næstformand i “Den Uofficielle Danske
Queen Fanklub) og specielle film og bruger en hel del tid på Adobe PhotoShop og
InDesign for at vedligeholde min tillærte evner under skoleopholdet som mediegrafiker. Jeg
har haft en del tillidshverv, blandt andet som kasserer i vores boligforening og “GOOM”, Gislinge Og Omegnes Musikforening hvor vi prøvede at få de unge væk fra gaden om natten ved
at engagere dem i musikarrangementer.

