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Profil
Jeg blev færdiguddannet dyrlæge fra Københavns Universitet i juni 2018. Jeg har erfaring fra
fødevareproduktion/praksis/medicinalvirksomhed. Desuden har jeg et stort kendskab til, og
erfaring med fødevarepolitisk arbejde/almen praksisarbejde/laboratoriearbejde.
Jeg er meget social, og jeg kan godt lide at blive udfordret, både professionelt og personligt,
og jeg har stor motivation for at blive en del af jeres team i Fødevarestyrelsen/Dyrlæge
praksis/Lundbeck.

Kompetencer













Udredning, diagnosticering og behandling af familiedyr
Blodprøvetagning
Erfaring med journaliseringsprogrammer.
Forsøgsdyrskendskab, forsøgsdyrskursus
Viden om farmakologi, mikrobiologi m.m.
Kendskab til diagnostisk udstyr bl.a. blod‐ og urinanalyser, mikroskopi,
bakteriologiske undersøgelser, røntgen, ultralyd m.m.
Tillidsskabende klientkommunikation med fokus på kundepleje.
Kommunikation, herunder undervisning og faglig formidling
Rådgivning i bl.a. ernæring af hund og kat
Laboratorieerfaring, forsøgsplanlægning
Nyeste viden inden for behandling af produktionsdyr
M.m.

Uddannelse
2015‐2018:

Cand.med.vet., Københavns Universitet.
Skriv specialetitel og vejleder, og uddyb med fag og erfaring, der er relevant
for stillingen.

2012‐2015:

Bach.med.vet.
Skriv titel på bachelorprojekt, og uddyb med fag og erfaring, der er relevant
for stillingen.

2010:

STX‐student Randers
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Erhvervserfaring
2016:

Studentermedhjælper, Universitetshospitalet for Familiedyr, Københavns
Universitet.
Eksempler på kompetencer: Kommunikation med klienter,
kalenderplanlægning, blodprøvetagning, rengøring.

2013‐2015:

Butiksassistent, Maxi Zoo
Eksempler på kompetencer: foderkendskab, salg, kundehåndtering,
lukkeansvarlig, varebestilling m.m.

2011‐2014:

Læmmehjælper, Himmerland fårefarm, sæsonarbejde

2010‐2012:

Cafemedarbejder, Madstedet
Hygiejnebevis, fødevarekendskab

Praktikophold
2015: Praktik i stordyrspraksis i New Zealand, Veterinary Enterprises Group (VetEnt)
2014: Praktik på Universitetshospitalet for mindre husdyr, Argentina
 Selvstændige konsultationer i almen praksis
 Kirurgi under supervision på et neutraliseringsprojekt for hunde og katte
 Sideløbende generel praktik.
2014: Praktik i smådyrspraksis Hundested

Foreningsarbejde
2016‐2018:

Formand, Adelsboligforeningen Plet
Ansvarlig for budget, kommunikation, medlemsmøder m.m.

2013‐ 2015:

INPUT‐arrangør
Planlægning af virksomhedsmesse for dyrlægestuderende.
Ansvar for kontakt til virksomheder.

2012‐2015:

Studenterforeningen VMF
PR‐ansvarlig, redaktør på studenterbladet Kanylen, mødeansvarlig, referent,
kasserer m.m.
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Veterinærfaglige kurser & foredrag
2017: "Why is this dog coughing?" webseminar ved specialist i billeddiagnostik Jennifer Kinn.
2016: Årsmøde, Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr, Den Danske Dyrlægeforening.
2014: "Diagnose og behandling af allergiske hudsygdomme hos hund og kat" ved Dr.
Claude Favrot, Vetsuisse faculty, Universität Zürich.
2013: "Approaches to Acid/Base for the Emergency and Ill patient" ved Dr. Andrew J.
Rosenfeld, DVM, American Board of Veterinary Practitioners.
2013: "HD/AD kursus" ved Dansk Kennelklub og Institut for Klinisk Veterinær‐ og
Husdyrvidenskab, Veterinær billeddiagnostik, Københavns Universitet.
2013: "Hudsygdomme hos hund og kat" ved specialdyrlæge og ph.d Lene Boysen.

IT‐ kompetencer
Rutineret bruger af Office‐pakken, erfaring med VetVision Elektronisk Patientjournal,
kendskab til Indesign.

Sprog
Engelsk og svensk på professionelt fagligt niveau.

Referencer
Haves og kan udleveres efter ønske.

Personlige oplysninger
I min fritid ror jeg kajak og kano, og om vinteren tager jeg strikketøjet frem.
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