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Christian Hansen

Personlige oplysninger
Christian Hansen
Ravnekildesvinget 26, 4. tv.
2300 København S
Fødselsår: 1985
Tlf. 22 11 88 99
Mail: ch@gmail.dk
LinkedIn profil: linkedin.com/in/ChristianHansen

Professionelt foto af
Christian

Personlig og faglig profil
Jeg er en idérig og nysgerrig cand.merc.’er med fokus på PR og markedsanalyser. Som konsulent hos
Xubiki kan jeg bidrage med den nyeste forskningsbaserede viden om ekstern kommunikation,
praksiserfaring med kampagner og stor forståelse for markedstendenser. Som erfaren bruger af de sociale
medier kan jeg skabe resultater med målrettet markedsføring til jeres kundesegment.

Uddannelse
2010-2012

Cand.merc.kom., Copenhagen Business School
• Fagligt fokus: Ekstern kommunikation, PR og markedsanalyser
• Speciale: Branding og virksomhedsidentitet – skrevet i samarbejde med Dong
• Resultater: Har opnået et snit på 9,5

2011

Udvekslingsophold på London School of Economics (1 semester)

2007-2010

HA. Almen, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring
2009-2012

Studentermedhjælper, Bavnedal Kommune, Børne- og ungdomsforvaltningen
• Formidling – Udarbejdelse af tekster til forvaltningens hjemmeside
• Pressekontakt – Ansvarlig for pressemeddelelser samt personlig kontakt til pressen.
• Resultater: Jeg bidrog til udviklingen af en ny strategi for forvaltningens pressekontakt,
der medførte, at forvaltningens arbejde fik øget synlighed og en forøgelse af antallet af
besøgende på hjemmesiden på 2 pct.
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2008-2009

Studentermedhjælper, Italiot Telemarketing
• Markedsanalyser – Udførte telefoniske interviews vedr. kundebehov
• Analysearbejde – Analytisk arbejde i forbindelse med udarbejdelse af rapporter
• Statistisk arbejde – Bearbejdelse af data til kunderapporter
• Resultater – Bidrog til rapport, der sikrede en fast leveranceaftale med kunden

2004-2008

Forskellige ansættelser inden for primært serviceområdet
• Stillinger: Tjener, Bartender, Avisbud
• Udbytte: Generelle servicekompetencer i forhold til at møde en kundes behov.
Håndtering af pressede situationer. Organisationsindsigt

Frivilligt arbejde
2010-

Ungdommens Røde Kors, PR-udvalget, PR koordinator
• Kampagneleder – Stod i spidsen for rekrutteringskampagne til Ungdommens Røde Kors
• Skribent – Skriver artikler til organisationens nyhedsbrev med mere end 7000 modtagere
• Resultater: Som kampagneleder var jeg med til at skabe det hidtil største fremmøde til
URK’s informationsmøde for potentielle nye frivillige

Kurser
2011
2010

Excel, Djøf kursus, 1 dag
Projektstyring, Ungdommens Røde Kors (internt kursus), 1 dag

Sprogkundskaber
Engelsk:
Tysk:
Spansk:

Flydende skrift og tale
Samtaleniveau
Samtaleniveau

IT- kompetencer
Sociale medier:
Præsentation:
Office-pakken:

Rutineret bruger af sociale medier – også i markedsføringssammenhænge
Stor brugererfaring med PowerPoint og Photoshop
Stor brugererfaring med hele Office-pakken inkl. Excel

Fritidsinteresser
Jeg får energi af at holde mig i gang fysisk såvel som mentalt. Derfor spiller jeg badminton på højt niveau og
udfordrer mig selv fagligt bl.a. gennem mit frivillige PR-arbejde. Jeg slapper bedst af i mit køkken, når jeg
eksperimenterer med nye opskrifter til glæde for min kæreste og familie.

Referencer
Haves og kan indhentes efter aftale.
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