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Erhvervserfaring
2011-		

Startet virksomhederne Visue og Sekretariatet
• Visue udvikler hjemmesider og PR-materialer - eksempler kan ses på www.visue.dk.
• Sekretariatet tilbyder alle former for sekretariatsopgaver, herunder økonomistyring,
medlemskartotek, projektledelse, fundraising, telefonpasning mm..
Se www.sekretariatet.org.

2011-2012

IT-koordinator i Stevns kommune – Sundhedsafdelingen
• Arbejdede med digitaliseringsstrategier, udvikling af nye kanalstrategier og sad med i kommunens
Digitale Taskforce. Var desuden ansvarlig for samarbejdet med KMD, Danmarks Statistik m.fl..
• Udarbejdede ledelsesanalyser, cost/benefit analyser samt konsekvensbeskrivelser ved nye
investeringer og fulgte digitaliseringen nationalt og kommunalt, samt sikrede implementering af ny
teknologi.
• Sikrede vidensdeling og information på tværs i Sundhedsafdelingen  og udviklede bl.a. en intern
videsdelingsplatform og et projektarbejdsrum.

2008-2011

Projektmedarbejder på Synscenter Refsnæs
• Varetog den daglige ledelse af løntilskudsmodtagere.
• Tovholder på et udviklingsprojekt af ny hjemmeside og nyt intranet, og udarbejdede nyt
PR-materiale og ny designlinje.
• Samarbejdede med centerledelsen om den langsigtede strategi for Synscenter Refsnæs, deltog i
fundraising-gruppen og var ansvarlig for udarbejdelsen af større projektansøgninger og budgetter
hertil.
• Etablerede og gennemførte undervisning i IT og officepakken ud fra et tilgængelighedsmæssigt
perspektiv for medarbejderne.
• Udviklede markedsføringsstrategier og lavede info-materiale for www.robobraille.org.
• Webmaster og -redaktør og bistod centerledelsen med udarbejdelse af oplæg, nyhedsbreve,
pressemeddelelser o.lign..

2006-2008

Projektleder og interessepolitisk konsulent i Danske Døves Landsforbund
• Ansvarlig for Tid Til Tegnsprog - en kampagne om døve og arbejdsmarkedet.
Udviklede hertil en hjemmeside med job-portal, lavede tv- og
radioreklame, udarbejdede infomaterialer og var tovholder for
13 konsulenter, der tog ud på virksomheder.

beslutsom

• Sad i tilgængelighedsudvalget, læste
lovforslag og udarbejdede høringssvar mm..

side

1

• Deltog i udviklingen af og fungerede
som  webmaster på bl.a. www.netstof.dk
og www.smash.dk.

selvkritisk

ansvarlig

ildsjæl

social

• Startede ungdomsavisen Up2you.

innovativ

• Udarbejdede undervisningsmateriale.

kreativ

målbevidst

Forebyggelseskonsulent på
Vestsjællands Amts Misbrugscenter

effektiv

2004-2006

visionær

udadvendt

CV - Linda Kristiansen
Uddannelse
2011

Kursus i digital tilgængelighed (Sensus)

2010

Lyst til ledelse (Vibits)

2010

Internt basiskursus for nye medarbejdere på Synscenter Refsnæs

2008

Accessible Design in the Digital World (The University of York)

2007

Kursus i fundraising

2007

Kursus i projektledelse

2003

Påbegyndt kandidatuddannelse i socialvidenskab og dansk (mangler specialet) (RUC)

2003

Bachelor i socialvidenskab og dansk (RUC)

1998-2000

Samfundsvidenskabelig basis-uddannelse (RUC)

1998-1998

Gymnasielt suppleringskursus - matematik

1997-1998

1-årig HH (Roskilde Handelsskole)

Fritid
2011- 2012

Deltager i arbejdet omkring udarbejdelse af nye retningslinjer for kønsdiskriminerende
reklamer hos forbrugerombudsmanden

2011-

1. suppleant til Folketinget

2010-

Medlem af TV2EAST’s repræsentantskab

2006-2012

Folketingskandidat i Ringsted/Sorø og Guldborgsund

2006-

Medlem af Hovedbestyrelse

2006-2010

Medlem og sekretær i Erhvervs– og økonomiudvalget

1998-

Politisk aktiv i Det Radikale Venstre

1997-1998

Elevrådsrepræsentant og repræsentant i skolebestyrelsen for 1-årig HH, Roskilde Handelsskole

1996-1997

Repræsentant i skolebestyrelsen for kostafdeling på Nyborg Gymnasium

IT-kompetencer
Software:

Photoshop, InDesign, Dreamweaver, Acrobat, Pinnacle, Officepakken mm.

Webudvikling: HTML, søgemaskineoptimering, Google Ads og Analytics
CMS’er:

Sharepoint, Zite3,  Sitecore, Obvius, WordPress m.fl.

Sociale medier: Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Flickr, K-forum og LinkedIn
Andet:

beslutsom

SMS-tjenester og elektroniske nyhedsbreve

visionær

Personligt
•

Har to kvikke børn, Sofie på elleve år og Andreas
på syv år

kreativ

side

2

selvkritisk

ansvarlig

ildsjæl

social

Gift med dejlig nørdet gymnasielærer

innovativ

•

målbevidst

34 år

effektiv

•

udadvendt

