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Resumé
Min teoretiske baggrund er en MBA for erhvervsledere fra Xxxx fra 20XX og en uddannelse som
Cand. Mag. i kinesisk sprog og kultur fra Xxx Universitet med bifag i økonomi (HD 1. del) fra 19XX.
Jeg taler flydende kinesisk (mandarin).
De seneste 6 år har jeg arbejdet under titlen ”Investeringsrådgiver” i XFond med ansvar for
promotion af XFond og bedømmelse af projektforslag samt monitorering af investeringsprojekter i
Asien – primært Kina. I 1998/1999 ledede jeg XFonds repræsentationskontor i Udland. Før den tid
har jeg primært arbejdet som tolk, rejseleder og kulturformidler.
Nøgleområderne i mit jobforløb har været:
Kunderådgivning og forhandling
Projektvurdering – analyse, sags planlægning og formidling
Promotion og kulturformidling
Jeg er 36 år. Som person er jeg energisk, disciplineret og resultatorienteret. Jeg er udadvendt, en
god “team player” og en god formidler. Jeg er vant til hurtigt at sætte mig ind i komplekse
problemstillinger og industrier. Det er kendetegnende for mig, at jeg er god til at håndtere
komplekse sager og følge op, så tidsplanerne holder.

ERHVERVSKVALIFIKATIONER
International erfaring
Leder af repræsentationskontor i By/Udland,
Bestyrelseserfaring fra projektarbejde i Kina
Erfaring fra investeringsprojekter i Kina, Vietnam, Thailand og Rusland
Deltagelse i og vært for ”XX ’9X Danske Dage” i Xby, Kina
Deltagelse i “eksportdelegationer” og seminarer i Kina
Rejse- og forhandlingsvant i Asien primært Kina
Kunderådgivning / forhandling
Ansvar for egen kundeportefølje
Håndtering af investeringsprocessen fra vurdering, aftaleindgåelse, monitorering og exit
Bred brancheerfaring fra mellemstore og større danske virksomheder

Handlingsplaner og mødeoplæg
Selvstændig gennemførelse af kundemøder på direktions- og bestyrelsesniveau
Udfærdigelse af samarbejdsaftaler og tilbud (låneaftaler og aktionæroverenskomster)
Samarbejde med eksterne revisions- og advokatfirmaer
Vedligeholdelse og udvikling af kunderelationer
Analyse
Vurdering af forretningsplaner og markedsstudier
Udarbejdelse af risikovurdering
Udarbejdelse af projektindstillinger til ledelsen/bestyrelsen
Samarbejde med den juridiske afdeling i forbindelse med aftaleindgåelse
Vurdering af projektrelaterede budgetter og regnskaber
Marketing / promotion
Promotion overfor danske virksomheder gennem besøg og telefonkanvas
Præsentation af investeringserfaringer ved seminarer
Gennemførelse af promotionsmøder hos potentielle kunder
Definition af potentielle kunder i Danmark og opfølgning
Kommunikation / formidling
Kommunikation med forretningspartnere og danske og kinesiske myndigheder
Udfærdigelse af projektindstillinger og andet bestyrelsesmateriale
Præsentation af strategiske anbefalinger
Organisering / planlægning
Kontakt med danske handels og industriorganisationer i forbindelse med seminarer
Planlægning og koordination af papirarbejde i forbindelse med projektopstart
Planlægning og koordination af rejser for mig selv og andre til og fra Kina
Sproglige kompetencer / tolkning
Flydende engelsk i skrift og tale,
Flydende mundtlig kinesisk (mandarin), læser og skriver kinesisk, dog ikke flydende
Mundtlig tysk på højt niveau, læser og skriver tysk over gennemsnittet
Fransk på godt niveau
Kantonesisk på grundlæggende niveau.
Tolkning fra kinesisk til dansk og engelsk og omvendt
Ledelse
Ansvarlig for to ansatte ved XFond kontor i By/Udland
Arrangering og udførelse af jobsamtaler i forbindelse med nyansættelse
19 måneders lederuddannelse inklusiv personlig udviklingsprogram på SIMI

ANSÆTTELSER
1998-

Industrialiseringsfonden for udviklingslande
1999 – 20XX Investeringsrådgiver ved Xfond, Xxx
1998 – 1999 Repræsentant for XFonds regionale kontor in By/Udland

1997

CompanyX A/S, XBy
Rådgiver og tolk for den kinesiske direktør

1996

Flyselskab, By
Chinese Services (service og tolkning ved immigration og transfer)

1994 – 1996

Rejseleder for blandt andre RejseselskabX i Kina

1993 – 1994

Tolk ved “XX Communication” og XX Systems (kinesisk)

UDDANNELSE
2001
1996
1987

E*MBA Scandinavian International Management Institute (Xxx)
Cand. Mag. i kinesisk og økonomi (HD 1. del) ved XX Universitet
Studentereksamen XXX Statsskole (nysproglig linie)

KURSER
2003
2001
1999
1997
1994

Investeringsaftaler og forhandling internt hos XFond
3 dages bestyrelseskursus (xxx)
Erhvervsret (HD 1. del)
“PC Kørekort” Niels Brock
5 måneders kantonesisk kursus, xxx University, Xxxx, Kina

PRIVAT
Jeg er gift med xxx xxxx, som er økonom. Vi har en søn på knap to år. Jeg spiller tennis på
motionsniveau og dyrker alpint skiløb i vinterferier.
REFERENCER
Jeg giver gerne referencer efter nærmere aftale.

