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PROFIL

Jeg hare en stærk faglig profil som cand.med.vet. inden for lægemiddelindustrien. Har solid erfaring med
kvalitetssikring og egenkontrol. Har stor allround‐viden inden for farmakologi, toksikologi og
bivirkningsovervågning.
Jeg drives af at skabe løsninger ud fra forskellige tilgange og kompetencer. Har god talforståelse og flair for
databehandling. Jeg arbejder målbevidst og dedikeret og trives bedste med skarpe deadlines. Som kollega
er jeg betænksom og giver gerne en hånd på ekstra travle dage.

KOMPETENCER


Solid erfaring med QA, herunder HACCP, GMP, GLP







Medical writing
Teoretisk og praktisk erfaring med lægemiddelbivirkninger
Laboratorieerfaring
Viden om farmakologi
Toksikologiske test.

ERHVERVSERFARING

2013 ‐

Novo Nordisk, Kalundborg,
QA kemiker

Kvalitetskontrol på Insulin Aspart Grovrens,
Råvarer og Solvent, Vand og Damp, Sprit.
Sagsbehandling af bemærkninger.
Team‐arbejde, kommunikation.
Samarbejde med produktion og support.
LEAN, primært målstyring (KPI).

2010‐2011

Københavns Universitet,
Undervisningsassistent

Undervisning i anatomi, praktiske i øvelser i
mikroskopi og histologi.

2008‐2009

Matas
Butiksmedarbejder

Betjening af kunder. Vægt på god service og
rådgivning af kunder.

2006

Ellegaarden Göttingen Minipigs
Danmark

Pasning af grise i barrierestald.
Samarbejde i mindre teams.
Selvstændigt arbejde med ansvar for et
staldafsnit.
Oplæring i alle staldafsnit

2004‐ 2006

Diverse studenterjob

Hestepasser og rytter, rengøring i dyreklinik.

PRAKTIK OPHOLD

2013

Kalundborg Dyreklinik. 2 måneders praktik som assisterende dyrlæge.
Ansvar for indlagte patienter. Mindre kirurgiske indgreb (sterilisation, kastration, bylder,
tandrens), vaccinationer, journalføring, laboratoriearbejde, klargøring af operationsstue,
bedøvelse og sedation af indlagte patienter, blodprøvetagning og klargøring af patienter til
operation.

2011

Køge Dyreklinik, 6 ugers praktik.

2009

Kerteminde Hestepraksis. 3 ugers praktik.

2007 +08

Karlebo Dyreklinik. 6 ugers praktik.

UDDANNELSE

2012

Cand.med.vet. ‐ Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
Speciale: Detection of C46bl/3K low‐gainers before initiation of 30% high fat diet feeding.

2004

Matematisk student, Kalundborg Gymnasium.

FORENINGSARBEJDE ‐ ANSVARSPOSTER

2007‐12

Medhjælper ved Smediefesten (2 dages musik festival), arrangeret af IVSA Danmark
(International Veterinary Student Association).

2010

Medlem af udvalget bag planlægning og afholdelse af IVSA‐Sommer Kongres i Danmark.
‐ Ansvarsområde: planlægning af det faglige program. Afholdelse af skills lab, gennemgang af
patient cases, planlægning af histologi undervisning og "One Health" forelæsning.

2008‐10

Formand for Smedierevyen (IVSA Danmark).
‐ Planlægning, organisation og afholdelse af Revy.

2007‐08

Smedierevyrepræsentant, IVSA Danmark.

SPROG
Dansk ‐ Flydende
Engelsk ‐ Flydende
Fransk, Tysk, Svensk og Norsk ‐ Nogen kendskab

PRIVAT

Bor på Frederiksberg med min familie. Sidder i skolebestyrelsen på Peter Bangs Vej skole, i weekenden
sidder jeg mest på sidelinjen, når børnene deltager i diverse sportsaktiviteter. Selv holder jeg mest af at
cykle.

