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Mobil:
LinkedIn:

Kompetenceprofil:
Efter flere års arbejde med fødevaresikkerhed som omdrejningspunkt har jeg oparbejdet en
solid erfaring inden for auditering, risikovurderinger og egenkontrol. Jeg har et bredt
kendskab til EU‐fødevarelovgivning og til kontrollen med fødevarevirksomheder. Jeg har stor
ekspertise inden for følgende områder:









Auditering – auditering af fødevarevirksomheder i praksis. Endvidere i form af deltagelse ved
interne audit i Fødevarestyrelsen samt eksterne audit af Fødevarestyrelsen, herunder EU‐
audit og USA‐audit.
Risikovurderinger – håndteret risikovurderinger fra København Universitet samt specifikke
risikovurderinger på fødevarevirksomheder.
Erfaring med egenkontrol – gennemgang og vurdering af egenkontrolprogrammer og
branchekoder.
Fødevarelovgivning.
Formidling og kommunikation – udarbejdelse af oplæg på dansk og engelsk.
Myndighedsbetjening, herunder ministerbetjening, udarbejdelse af svar til Folketinget,
borgere, presse mm.
Rådgivning af fødevarevirksomheder i forbindelse med spørgsmål og regelfortolkning.

Erhvervserfaring:
2003–

Dyrlæge i Foder og Fødevaresikkerhed, Fødevarestyrelsen, Glostrup.


1992–2002

Tilsynsførende dyrlæge, Levnedsmiddelkontrollen, København.
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Ansvar for sagsbehandling på hygiejneområdet, fx kødområdet, mælkeområdet,
uddannelse i fødevarehygiejne. Projektleder på kontrolkampagner på
hygiejneområdet og det mikrobiologiske område. Udvikling af kurser og
vejledninger til tilsynsførende og virksomheder, deltagelse i EU‐arbejde i
forbindelse med implementering af nye regler. Derudover fungerer jeg som
talsperson i forbindelse med henvendelser fra journalister.

Autorisation af fødevarevarevirksomheder, tilsyn med engrosbagerier i
København, smitteopsporing og sagsbehandling i forbindelse med fødevarebårne

sygdomsudbrud, behandling af forbrugerklager, opfølgning af mikrobiologiske
prøveresultater, weekendvagt på det mikrobiologiske laboratorium, telefonvagt.

1990 – 1992 Vikar Levnedsmiddelkontrollen, København,


Autorisation af fødevarevarevirksomheder, smitteopsporing og sagsbehandling i
forbindelse med fødevarebårne sygdomsudbrud, behandling af forbrugerklager,
opfølgning af mikrobiologiske prøveresultater, weekendvagt på det
mikrobiologiske laboratorium, telefonvagt.

1990 Vikar på Stadsdyrlægens Kontor, Fåborg


Autorisation og tilsyn i fødevarevirksomheder, opfølgning af mikrobiologiske
prøveresultater, behandling af forbrugerklager.

1989 Barselsvikar, Miljø og Levnedsmiddel Centret, Herning


Tilsyn med mælkeproducerende besætninger, autorisation og tilsyn i
fødevarevirksomheder, opfølgning af mikrobiologiske prøveresultater, behandling af
forbrugerklager, weekendvagt på det mikrobiologiske laboratorium.

1988 Timelønnet dyrlæge på Løkken svineslagteri


Ante Mortem kontrol af slagtedyr, Post Mortem kontrol af slagtekroppe.

Uddannelser:
1988 Cand.med.vet. fra Den Kongelige Veterinær‐ og Landbohøjskole
1978 Sproglig student fra Køge Gymnasium

Udvalgte Kurser:
2014 Projektlederuddannelse
2013 Beredskabskursus
2012 Professionel myndighedsudøvelse

SPROG:
Engelsk på højt niveau
Italiensk på højt niveau
Tysk på mellemniveau
Fransk på ferieniveau
IT:
Behersker Office pakken
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Fritid m.m.:
Gift med Bjarne sammen har vi 3 drenge 24, 22 og 19 år.
Hus og have, løb, ski, sejlads
Italiensk ‐ Jeg har i mange år nørdet med italiensk sprog i min fritid og har derigennem fået
en stor kærlighed til landet, maden og kulturen.
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